
ÍNDICE TEMÁTICO 

Pág. 

AGROPECUÁRIA 
Justificando as razões do seu apoio ao Plano Agrope

cuário de Rondônia- Planafloro. Senador Odacir Soares .... 4917 

(AL) (Vide Cesta de Alimentos Básicos) 

ALJMENfOS 
Registra:D.do a necessidade de apuração dos responsá

veis pelos prejuízos com os: estoques de ali.meiitás do GOVei-
no, estocados e apodrecidos em armazéns privados. Senador 
Mansueto de Lavor.-........................................................... 4781 

ANAIS DO SENADO 
Solicitando transcrição nos Anais da Casa, de relat6rio 

de sna viagem à República Popular de China, em missão 
oficial Senador Júlio Campos ................... _ ......................... 4750 

Solicitando tianscrição nos Anais de documento lan
çado pelo Sindicato da Indústria de Fabricação do Àlcool do 
Estado de :Mato Grosso, sob o títnlo ''LUto, dor e protesto", 
responsabilizando a burocracia governamental pelo suicídio 
do empresário sera.run Adalberto TiCiariénr-SCnadór Júlio 
Campos ....................... - ............ ____ ............... ___ 4862 

SolicitaÍtdo transcrição nos Anais, do artigo "Getúlio 
V argas", de autoria do Senador Darei Ribeiro, publicado no 
Jornal do Brasil, edição de 28-8,94. Senador Lourival Ba-
tista ............ - ........ __ , __ ............. .. --4966 

CAMPANHA ELEITORAL 
Elogiando o alto nível do debate político entre os 

candidatos à Presidência da República, de iniciativa: da TV 
Bandeimntes. Senador Pedro Simon ..................... -............. 4733 

Considerações sobre a campanha eleitoral liderada 
peloscandidatosLulaeFernandoHenriqueCardoso.Senador 
Ednardo Suplicy ........................ _ ...... - .................... ~ .... c • ..c; -4794 

Denunciando a influência do poder econâmioo nas cam-
panhas ereila!:ais de RODdônia. Senador Amir Lando ___ ....... 4843 

Demonstmndo expectativa diante do debate entre os 
candidatos à Presidência da República previsto para esta 
noite. Senador Ednardo Suplicy ............................. ----·- 4848 

Pág. 
Repudiando as injúrias assacadas contra a sua pessoa 

na ca_rnpanha eleitoral do Pará. Senador Jarbas Passarinho·- 4884 

CESTA DE AUMENTOS BÁSICOS 
Comentando a distribuição, pelo Govemo Federal, de 

cestas de alimentos no Município de Teotônio Vilela - AL 
Senador Ednardo Supllcy ........................................ --.. - 4994 

COMEMORAÇÃO 
Registrando com merecido destaque o transcurso do 

''Dia do Soldado", em 25 de agosto. Senador Reginaldo 
Duarte .......................................... - ......... ________ 4850 

Solicitendo do Ministro da Edncação e do Desporto 
regulamentação de dispositivo legal para possibilitar a reali
zação da Semana Nacional do Jovem. Senador Nelson Car-
neiro ............................................................. -.~---······-· 5007 

CONGRESSISTA 
Pronunciamento de posse. Senador Airton Olivei-

ra .............. - .. --.. --.............. ___ , ___ ............ ___ 4969 

CONi>TII1JIÇÃO FEDERAL 
Apresentando distinção elllre os Poderes Constituinte 

e Legislativo. Senador José Panlo BisoL................................ 4743 

Esta~endo normas para alterações na atual Cons-
tiruição. Senador José Paulo Biso! ..................................... _ 4743 

DEBATE (Vide Campanha Eleitoral) 

DESEMPREGO 
Dando enfoque ao problema do desemprego no Pais. 

Senador Ju!ahy Magalhães ............................................. __ ,_ 4916 

ELEIÇÕES (Vide Campanha Eleitonil; Imprensa) 

Considerações sobre as adesões de membros de seu 
partido à candidatura do Sr. Fernando Henrique Cardoso. Sen. 
Ronan Tito ................................... _, ............. __ 4775 

(EMBRAER) (Vide Privatização) 
Registrando a presença de funcionários da Embraer na 

Casa. Seu. Eduardo Suplicy ................ _, ................. ____ 4890 



VI 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
Defendendo a Emenda Constitucional de sua autoria, 

que visa reduzir a idade para a caxacterização da responsabi
lidade penal e o limite de tempo das penas. Sen. Cid Sab6ia 

Pág. 

de Carvalho ................... --··--·--·--··-·-··-··-··· 4887 

EMPRESA ESTATAL 
Criticando a tributação das empresas estatais e, em 

especial, a PetrobJ:as. Sen. Gilberto Miranda--···---- 4840 
Apelando ao novo Secretário da Receita Fedetal para 

iniciar uma fiScalização eficaz ·ms estatais. Sen. Gilberto 

Miranda·-··-··-··-·-·····-···---··-··-·-··--···-··-·---··-·- 4840 

ENERGJA ELÉ1RICA 
Registrando audiência com o Ministro AleXis Stepa· 

nenko, das Minas e Energia. sobre a obra deste <J:overno p-.u:a 
transmissão de energia elétrlca da usina Samuel, no Estado 
de Rondônia. Sen. Amir Lando ··------··--··-··--··--· 4845 

ENSJNO PARTICULAR 
Precipitação de atitude dos estabelecimemos de eosino 

privado. em pãralisar as aulas no dia 15 de agosto. Sen. 

Lourival Baptista .......... ·-··-····-······-·-··-----····---··· 4722 

ESFORÇO CONCENTRADO 
Apelando à Presidência do Congresso Nacional, para 

que se empenhe na convocação dos parlamentares para o 
esforço concenttado a realizar-se na próxima semana, dada a 
relevância da pauta e a expectativa da sociedade brasileira-
pela sua aprovação. Sen. Magno Bacelar·-··-··-·--··-····-· 4799 

Apelando à Presidência pan que cooclame os Srs. Parla· 
mentares a assegurar o quomm necessário para apreciação da 
panta do esforço concen!Iado. Sen. Mauro Benevides ........... 4871 

FLUORETAÇÃO 
Mosiiando·se favOiável à implantação do método de 

prevenção da cárie dental atravês da fluoretação do sal de 
cozinha. Sen. Júlio Campos·····-··--··-··_: ___ ... .:.:......... 4776 

(FPM) 
Redistribuição de quotas do Fundo de Participação dos 

Municípios .. FPM Sen. Magno Bacelar ..... ·--··--··-··-- 4998 

(FSE) 
Sugerindo à Sen. Jllnia Marise a inclusão, em seu 

requerimento de infODnações ao Ministério da Fazenda, de 
pedido de de talhamento dos gastos dos recw:sos provenientes 
do Fnndo Social de Emergência. Sen~ Ronaldo Aragão........ 5000 

GASTOS PÚBLICOS 
Demonstrando a intenção de S. Ex• em enviar à Mesa 

projeto de lei limitando os gastos públicos com a publicidade 

política. Sen. Jrapuan Costa Júnior-·-·······--····-·-··-···-· 4723 

HOMENAGEM 
Prestando homenagem ao Sr. Senador Iram Saraiva. 

Sen. Jacques Silva .... ·-··-·------·-····-··--- -4779 

Prestando homenagem ao ex-Presidente Getúlio Var
gas no papel de partidário do PTB da época. Sen. Áureo 

Pág. 

Mello ........... ·-··-··-·--··-----·---··--·--·-·-· 4S44 

HOMENAGEM PÓSTUMA 
Homenageando postumamente o ex-Presidente Getú

lio V argas,nos 40anos de seu suicídio, eumaanálisehistórica 
dos acontecimentos. Sen. Pedro Simon ...... ·-··----·- 4829 

Homenageando postumamente o ex-Presidente Getú-
lio Vargas nos quarenta :anos do suicídio de S. Ex_ I Sen. Alnir 

Lando--·-··-··-·-·--·-··-.---··--··-----·-· 4843 
Prestando homenagem p6stuma à ilustre f,guia de 

Otãvio Mangabeira. a propósito do transcurso do seu 1082 
aniversário de nasci:ínento. Sen. Josaphat M.arinbo ··--··-· 4860 

Homenageando postumamente o joma1ista esportivo 
Ivan Lima, falecido recentemente. Sen. Ney MaranhãO·-···· 4860 

ManifestandopesarpelofalecimentodoDep.Estadual 
Uiatan Cavalcante. Sen. Jacques Silva ............ ----------· 4873 

Homenageando postumamente o ex-Presidente Getú-
lio V argas. Sen. Lourival Baptista. ...... _ .................... _........ 4966 

(IBAMA) 
Protestando ante a indicação de um médico ginecoJo. 

gista para substibrlr um engenheiio florestal no cargo de 
superintendente do IBAMA no Estado de Rondônia. Sen. 
Ronaldo Aragão-··--···---·-··------·-·-·- 4800 

(ICMS) 
Criticando o _uso indevido do ICMS do Estado de 

Goiás, gastos abusivamente na p1blicidade poli~ Sen. 

Jrap1an Costa Júnior •.......•...... ----··-··-·-··-··--··--'-·'- 4723 

IMPEACHMENT 
DandO enfoque ao transcutso de dois anos da leitura 

do Relatório da CPf que afastou o Presidente Collor. Sen. 

AmirLando ...... ----------·-·-·----- 4843 

IMPRENSA 
Tecendo comemãrlos a respeito do artigo do Sr. Her

bert de Souza, e de declarações do Sr. Itamar Franco, publi
cadcs no Jomill do Brasil de 19-7-94, sobre acusações de 
negligência por parte do Governo Federal, na distribuição de 
alimentos na campanha contra a fome e a_ miséria. Sen.. 

Eduardo Suplicy ··-··-··--······--··-··-··---·-··-·-···-·····-· 4773 
Ale~oGovemoparaousoeleitoreirodamáquina 

governamental, a propósito de fatos denunciados pelos ior· 
nais. Sen. Eduardo Suplicy ··-··-··-··-··-···---···---··-···--· 4794 

Considerações a respeito do artigo publicado na Ga
zeta Mercantil, intitulado: "Itamar manda suspender priva. 
tizações". Sen.Eduardo Suplicy ............... ·-·····--··-····-· · 4969 

INVESTIMENTO 
Apontando os motivos por que os investidores estran-

geiros estão ingressando no Brasil Sen. João Rocha ·-··-···-· 4703 



Pág. 

LEGISLATIVO (esforço concentrado) 

Destacando a importância do Legislativo brasileiro. 

Sen. Henrique Almeida .. ·-········-··-··-··-··-··-··--·····-· 4948 

LICITAÇÃO 
Apreensão de S. Ex• quanto à licitação realizada para 

as empresas que fonn.a.rão o Sistema de Vigilância da Ama

zônia- SN AM. Sen. Moisés Abrão ········-··-·:-··-··-··-·- 4837 

MINISTRO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL 
Apelando à Presidência no sentido de agi..lizar as pro

vidências para a convocação do Ministro da Integração Re· 

gional, já requerida por S. Ex•. Sen. JúDia Marise ... ·-··-··-··· 4887 

ORÇAMENTO 
Prestando esclarecimentos sobre o epis6clio oco:c::i.do 

quando da elaboração do Orçamento Geral da União para 
o exercício de 1993, tendo S. ExJ apresentadO emeilda.s 
sugeridas pelo Govemo do Rio Grande do SuL Sen. Pedro 

Simon··-········-··-··-··-··-··-·----···----·-··-· 4829 
Considerações .sobre a Proposta Orçamentária da 

União para 1994 e as distorções nela contidas. Sen. Eduardo 

Suplicy ...... ·-·-··-··-··-··-······-··----·-··-·--··-·-· 4848 
Alertando sobre a repercussão negativa, jililtõ à opi-

nião pública, da demora na aprovação do Orçamento da 

União. Sen. Mauro Benevides -·----·····-··---·-··· 4871 
Destacando entendimentos políticos para aprovação 

do Orçamento Geral da União e o interesse do Governo na 
sua ultimação. Sen. Mauricio Corrêa ••• ·---·-··~--~··-··~··-··· 4912 

PARECER 
Parecer Oral ao Oficio n~ S-57/94, através do qual o 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul solicita autõi:izã- -
ção para emitir Letras Financeiras do Tesouro daquele 
Estado, cujos recursos serão destinados ao giro da dívida 
mobiliária do EStado, vencível no 2.2 semestre de 1994. 
Sen.1 osé Fogaça. ___ , _______ ....... ~~---··-·~-:_ 4753 

Parecer n" 197/ A-94, Comissão Diretorà, redação do 
vencido ao PR rfl48/94, que revoga o art. 451: da Resolução Dfl 
30, de 1"-7-91. Sen.Júlio Campos •.••..•• -~···'"'·-~~-----·- 4753 

Parecer Oral ao Oficio n" S-58/94, attavés do qual o 
BancoCen!Ia1do Brasil encaminha, nos termos da Resolução 
n" ll/93 do Senado Federal, parecer rehtivo à emissão de 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo
LFT-SPY destinadas ao giro da dívida mobiliária do 
Estado, vencivel no 2.2 semestre de 1994. Sen. Gilberto 

Miranda •......•.•... -··-··-··-··-·-·-·-·-·---··-·---·~- 4755 
Parecer Oral à Mensagem n" 228/94, solicitando a 

contratação de operação de crédito externo~ com garantia da 
UniãO, no valor de quarenta e nove bilhões, quatrocentos e 
vinte e sete milhões de Ienes. destinados ao financiamento 
parcial do Projeto de Despoluição da Bacia do Tietê. Sen. 

Gilberto Miranda •• ·-··-··-·------·········--····-- 4756 

Parecern"l98/94-Comissão Diretora,redação fmal do 
PRn'7V94,queautorizaoGovemodoEstaoodoRioGrande 
do Sul a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financellas 

Vil 

Pág. 

do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - LFf-RS, 
destinados ao giro de sua dívida mobiliária vencível no 212. 
semestre de 1994. Sen. Carlos Patrocinio ···-··-··-······-··-·- 4761 

Parecer n"199/94-Comissão Diretora, redação final ao 
PR n' 72/94, que eleva os limites de endividamento do 
Governo do Estado de São Paulo e autoriza a emissão de 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo -
LFr-SP, cujos recursos serão destinados ao giro da dívida 
mobiliária, vencível no 22 -semestre de 1994. Sen. Cirlos 
Patrocállio.--········-··-··-··-··-----····---·········-.:.--··-····· 4762 

Parecern"200/94-ComissãoDiretora,redaçãofmalao 
PR ~ 73/94, que autoriza o Departamento de Águas e 
Energia Elétrica do Estado de SãO Paulo -- DAEE a con
tratar operação de crédito externo, com garantia da União, 
no valor de quarenta e nove bilhões quatrocentos e vinte e 
sete milhões de Ienes ao The Overseas Econom.ic Corpo
ration Fund- OECFY destinada a Ímanciar parcialmente o 
Projeto de Despoluição da Bacia do rio Tietê. Sen. Carlos 

Patroc!nio ---··-··---------·-··-·-----·-----~ 4762 
Parecer n' 201/94-Comissão Diretora, dá redação final 

ao PR n" 74'94, que autoriza a Prefeitura do Rio de Janeiro a 
emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro MuDicipal do Rio de Janeiro- LFTMRJ, destinadas 
ao giro da dívida mobiliária daquela prefeitura. vencível no 
2• semestre de 1994. Sen. Lucldio Portella.-----··-·-·-··-· 4892 

Parecer Oral ao PR nO 74194, autoriza a Prefeitura 
Municipal do Rio de Janeiro a emitir, atraVés de ofertas 
públicas, Letras Financeiras do Tesouro Municipal do Rio de 
Janeiro- LFTMRJ, destinadas ao giro da dív~ mobiliária 
daquela Prefeitura, vencível no 211. semestre de- 1994. Sen. 
Nelson Cam.eiro .. ·-----------··-··-··-·---------· 4892 

Parecer Oral ao Oficio "S"n2 63/94, que solicitaauto
lização do Senado Federal para contratar operação de crédito 
extenlo,junto ao BrazilianA.merican.Merchant Banknovalor 
de US$50.000.000,00, equivalentes a R$50.000.000,00 em 
].2... 7-94, cujos recursos serão destinados a projetes previs
tos no art. 2• da Lei n" 11.096, de 30-6-94. Sen. Maxco 
Maciel .... --------··-···----~··--~·-·-··--------· 4893 

Parecern' 202/94-0mllssão Diretora, dá redação final 
ao PR n" 75/94, que autoriza o Estado de Pernambuco a 
contratar operação de crédito externo junto ao Brazilian 
A.merican Merchant Bank, no valor de U$50.COO.OOO,OO 
equivalentes a R$50.000.000,00 em 12.7-94. Seu. Lucidio 

Portella .......•. -··-··········-··----·-··-----·--· 4894 
Parecern'203/94-ComissãoDiretora,dáredaçãofinal 

ao PR ~ 76/94, que autoriza. o Governo do Estado de São 
Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
São Paulo -l.FfSP, cujos recursos serão destinados ao giro 
de 9% de sua dívida mobiliária, vencida no 1.2: semestre de 
1994. Sen. Lucidio Portella.-.. - .. -·-·-··---·-·-·-- 4897 



VIII 

Parecern"204/94-ComissãoDirelora,redaçãofmaldo 
PR n2 77/94, que autoriza o Govemo do Estado de Minas 
Gerais a emitir Letras FiDanceiras do Tesouro do Estado de 
MiDas Gerais -IFfMG, cujos recursos serão destinados ao 
giro de 3,9% de sua dívida mobiliária, vencida no 2!1. semestre 

Pág. 

de 1994. Sen. Júnia Marise ......... - ...... -·-·----- 4899 
Parecern" 205/94-Comissão de Constitulção;Justiça e 

Cidadania, sobre a Mensagemn"279/94,do Senhor Presiden
te da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
o nome do Sr. Almirante-de-Esquadra Carlos Eduardo César 
de Andrade, para exercer o cargo de Ministro do Superior 
Tribunal Militar. Sen. Mauricio Corrêa ............ -----...... 4902 

Parecer n" 206/94-Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre a Mensagem n" 280/94, do Sr. Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o 
nome do Sr. Vicente Leal de Araújo, para exercer o cargo de 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Sen. Cid Sabóia de 
Carvalho.--.--.......................... -·-·------·---"--. 4903 

Parecer Oral ao PLC n" 113/94, que dá nova redação 
aoart.l"daLein"8.072,de 25-7-90, que dispõe sobre crimes 
hediondos, nos termos do art. 52, inciso XI..lll, da Constitui-
ção FederaL Sen. Mauricio Corrêa ·-·-··-·----·-·---·-·- 4950 

Parecern' 207/94-Comissão Direlota, dá redação final 
ao PLC n" 113/94, que dispõe sobre crimes hediondos, nos 
termos do art. 5" inciso XLIII da Constituição FederaL Sen. 
Lucídio Portella ................. ___ ....... • ......... _ 4951 

Parecer Oral ao PR n' 78/94, que autori:la o Estado do 
Rio Grande do Sul a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Rio Grande do Sul- LFTRS, cujos recursos serão 
destinados ao giro de 2,1% de sua divida mobiliária ·vencida -
no 1• semestre de 1994. Sen. José Fogaça ..................... _ 5006 

PARTIDO POLÍTICO 
Expondo o posicionamento do P:MDB, no governo do 

Presidente Itamar Franco. Sen. José Fogaça ..................... _ 4739 

Fazendo referências ao pronunciamento do Sen. Ro
nan Tito acerca das coligações, alianças e adesões partidá
rias à candidatura Fernando Henrique Cardoso. Sen. Júlio 
Campos·---·--.. -" .... ; ......... ------------·--· 4776 

POLÍITCA ECONÓMICO-FINANCEIRA 
Mostnmdo-sepreocupadacomahnplantaçãodoP!ano 

Real e o desemprego no País. Sen. Júnia Marise................... 4701 

Apolllando falta de defmições no Plano ReaL concer-
nente à dis:tnbuição de renda e à erradicação da miséria em-
nosso Pals. Sen. Eduardo Suplicy ................................... _ 4794 

Demonstrando preocupação em face da crescente 
expansão da base monetária e do ingresso de capital estranw 
geiro no País, conforme divulgado pela imprensa._ Sen. 
Eduardo Suplicy ..................................... -·--·---~-· c 4858 

POLÍTICA EXTERNA 
Elogiando a condução da politica extema brnsileiia nos 

recentesepisódiosdoffiúliedeOJba.Sen.EdoardoSup!icy ....... 4890 

POLÍTICA SALARIAL 
Expondo considerações acerca da demora de estudos, 

pelos técnicos dos Ministérios da Fazenda e Planejamenlo, 
sobre o projeto de garantia de renda mínima. Sen. Eduardo 

Pág. 

Suplicy ........................................... _._____________ 4994 

PREJUÍZO (Vide Alimentos) 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBUCA 
Solicitando tnmscrição de nota da Presidência da Re

pública, divulgada dia 23/08/94, na qual o Sr. Itamar Franco 
determina ao Ministro da Educação, ~que mande editar a 
Carta-Testamento de Vargas, com texto mtrodut6rio e expli
cativo para leitura e análise em nossas-escolas dei 1.2 grau. Sen. 
Pedro Simon·----·--......... ,;,, _____ ......... -....... 4829 

PRESIDENIE DA REPÚBUCA 
Apontando as diferenças existentes entre o govemo 

ab.Ial, e o do ex-Presidente Femando Collor de Mello, em 
resposta a aparte do Sen. Ronan Tito, ao Sen. Pedro Simon. 
Sen. José Fogaça ............................................... ---·-· ~4739 

Criticando a decisão do Presidente Itamar Fnü:tco de 
determinar a impressão e distnlmição às escolas, da "Carta 
TeStamento" de Getúlio Var~ conforme Veiculado pela 
imprensa na semana passada. Sen.. Josaphat Marinho ·-·---· 4870 

PRNATIZAÇÃO 
Fomtulando indagação à Presidência quanto ao proce

dimento do Senado Federal em relação ao edital de privatiza-
ção da EMBRAER. Sen. Eduardo Suplicy ._....................... 4773 

Solicitando à Mesa a inclusão, para votação. do Edital 
de Privatização da EMBRAER, na pauta da próxima sessão. 
Sen. Ronan Ti lo ........... - ......................... ---·----·----~. 4775 

Suscitando questão de ordem. so~ qual o procedimen
to adequado para que os parlamentares possam oferecer 
emendas ao Edital de Privatização da Empresa Bzasileira de 
Aeronáutica S/ A-EMBRAER. Sen. Eduardo Suplicy ........... 4857 

Alertando para a responsabilidade do Senado Federal 
no que concerne à privatiZação da Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S/A-EMBRAER. Sen. Mauricio Corréa ........... 4872 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA 
Apelo veemente ao Governo Federal no sentido de se 

regularizar as condições para a armazenagem e a manutenção 
das estradas para o escoamento da produção agrícola em seu 
Estado. Sen. Júlio Caropos ---·-----................. .............. 4975 

PRODUTO AGRÍCOLA 
Comentando comunicado da Confederação Nacional 

da Agricultura., atribuindo ao Governo a responsabilidade de 
possível falta e alta dos preços de produlos agrlcolas no 
mercado. Sen. Ney Maranhão ..... -·---·-----------· 4974 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Apresentando PDL que objetiva proibir ou suspender 

as vendas dos estoques de café do governo para os tone fado-



Pág. 
res, principalmente para a indústria de café solúvel Sen. 
Gerson Camata •• :.. ...... ; .............. : .................. :.:.:: .......... __ 4909 

PROJETO DE LEI 
PLS n" 52/94, altera a Lei n" 5.700, de 1• de setembro 

de 1971. que "dispõe sobre a forma e a apresentação dos 
Símbolos Nacionais". Sen. Júlio Campos .... : ................ ___ 4693 

PLS n"53/94, acrescenta ao art. 245 da Lei ri' 8.112, 
de 11-12-90, que "dispõe sobreoregimejurídico do Servidor 
Público Civil da União, das Autarquias e das Fuudações 
Públicas Federais". Sen. Júlio Campos.................................. 4758 

PLS IJP. 54194. autoriza o Poder Executivo a conceder 
peusões especia1s a Maria Cecília Bevilacqua de Paiva e a 
Maria Teresa Bevilacqua de Paiva, netas do jurista brasileiro, 
Clóvis Bevilacqua. Sen. Marco Maciel .................... _......... 4781 

PLS n" 55194, altera dispositivos da Lei ri' 8.004, de 
14-3-90, que dispõe sobre transferência de fmancíamento no 
âmbito do Sistema Fmanceiro de Habitação. Sen.JúlioCam-

pos ·-··--·-····---··-······-·---··-·-··---·-·--···-···--· 4846 
Comentando PLS de sua autoria, em trunitação no 

Senado Federal, propondo a extinção do IPMF. Sen. Mauro 

Benevidas ··-··----··---··-··---··-······--··-·-··-··---·- 4911 
Comentários ao PLS ri' 113194, objetivando garantir 

melhores condições de vida a gestantes, idosos com mais de 
65 anos. deficientes físicos e mentais e aposentadoi:ia por 

invalidez. Sen. Júlio Campos .............. --·-·----··-··--·--· 4953 
Justificando sua ausência à sessão de apreciação do 

PLCn" 113194, que dá novaredação aoart. 1•daLei ri' 8.072, 
de 25-7-90 que dispõe sobre crimeshedioodos, nos termos do 
art. 52, inciso XLIII, da Constituição Federal e determina 
outras providências., cujo parecer foi da lavra de S. Ex..J. Sen. 
Lourival Baptista .............................. _____ :::.:.:..::.. ....... :: 4966 

Justificaudo Projeto de Lei que encaminha à Mesa, 
acrescentando dispositivo ac art. 20 da Lei n" 8.036, de 
11-5-90. para permitir a movimentação da contã vinculada no 
FGTS, quando ocorrer extinção do contratO de trabalho cele
tista e subsunÇão do empregado a Regime JUrídico Único. 
Sen. Aluízio Bezena ·-··-··---··--····---···-···--·-··--4997 

PLS n" 56194, acrescenta dispositivo ao art. 20 da Lei 
n" 8.036, de 11-5-90, par.o permitir a movimentação di conta 
vinculada no Fundo de Gerantia por Tempo de Serviço -
FGTS, quando ocorrer extinção do contrato de lrabalho ceie
lista e subsunção do empregado a Regime Jurídico Único. 

Sen. Aluízi.o Bezena ·-·-··--------··-····----·-:·-··-~ 5_001 
REFORMA CONSTITUCIONAL 

Considerando de fundamental importância uma refor-
ma constitucional capaz de bem situar o Brasil no novo 
contexto mundial. o que deverá ser proposto pelo sucessor do 
Presidente Itamar Franco. Sen. Henrique Ahneida ··-·-··-·-- 4851 

REGIÃO AMAZÔNICA 
Considerações acerca de cobiça internacional sobre a 

Região Amazónica. Sen. Moisés Abriio .•..•.•. ; .......... : ...... -.. 4837 

IX 

Pág. 

REQUERIMENTO 
Requerimento ri' 649/94, solicita convocação do Sr. 

Ministro da Integração Regional, Aluízio Alves, a fim de 
prestar esclarecimentos sobre Projeto de Transposição das 
Águas do rio São Francisco. Sen. Júnia Marise.·-·-·-··-- 4759 

Requerimento n" 655/94, de informações, ac Ministro 
de Estado da Fazenda, relativas ao Imposto sobre Propriedade 
Territoria!RUiai-ITR,alteradopelaLein"8.847,de28-1-94. 

Sen. Cootinho Jorge.·-·-··-·---··-····· . ··-·- 4m 
Requerimento n"-657/94, de infotmações, acSr. Ministro 

da Fazenda, sobre liberações de recursOs para transferência 
voluntária para os Estados e Municípios nos meses de junho, 
julho e agosto do COirente ano. Sen. Eduardo Suplicy........... 4847 

Justificando o Requerimento ri' 657/94, de infonnações, 
ac Sr. Ministro da Fazenda, sobre h'berações de recw:sos par.t 

transferências voluntárias para os Estados e Municípios nos 
meses de janeiro a agosto de 1994. Sen. Eduardo Suplicy ...... 4848 

Requerimento ri' 674'94, de informações, ac Tn'bunal 
de Coo tas da União solicitando uma análise contábil e finan-
ceira do edital de privatização da Empresa Brasileira de 
AeronánticaSIA-EMBRAER.Sen.EduardoSuplicy ......... 4950 

Encaminbamlo à Mesa Requerimento de Informações 
ao :Ministério da Fazenda sobre o montante arrecadado com 
o IPMF, bem como a fo:ci:D.i de sua aPlicação. sen. Júnia 
Marise .................................. -----·-··-·------ 4999 

RIO SÃO FRANCISCO 

Manifestando-se contrariamente à transferência de re-
cursos da SUFRAMA par.t o Projeto de Transposição das 
Águas do rio São Francisco. Sen. Jarbas Passarinho··-··---- 4884 

Alegandodesconhechnentodasociedadebrasileiraso
bre o ''megaprojeto'' de transposição das águas do rio São 
Francisco. Sen.Júnia Marise ...................... -------- 4887 

RODOVIA 
Apontandoimposstbilidadeda restauração imediata de 

rodovias federais no Estado do Pará em situação deplorável, 
como alardeia o candidato oponente de S. Ex! ao Govemo do 
Pará. Sen. Jarbas Passarinho---··----·-----·-- 4884 

Lastimando o descaso com que têm sido tratadas as 
estradas brasileiras, particularmente as da Bahla. Sen. Jutahy 
Magalhães ................................................ _____________ 4976 

SAÚDE 
Lamentando o caos em que se encontra mergulhada a 

saúdepúblicanoPaísprincipal.menteasaúdebucal.Sen.Júlio 
Campos····-··-··-··-··-··-··------··-·-··---- 4776 

(SUFRAMA) (Vide Rio São Francisco) 

TABAGISMO 

Registrando as repercussões de ordem econômíCa que 
as campanhas contra o tabagismo vêm produzindo no mundo. 

Sen. Lourival BaptiSta .... --·····----------·-··---··-· 4772 



X 

Pág. 
Registrando a instalação da Comissão Sergipana de 

Combate ao Tabagismo. Sen. Lourival Baptista.................. 4994 
Solicitando transcrição do texto da palestra proferida 

por S. Ex•na ocasião da instalação da Comissão Sergipana de 
Combate ao Tabagismo. Sen. Lourival Baptista ..•...•..........• 4994 

(TELAlMA) 
Trazendo ao conhecimento do Senado Federal e das 

autoridades do Govemo Federal, ligadas ao Ministério das 

ComunicaÇões, uma· série de irregularidades que vêm sendo 
com~tidas na TELAIMA - Teleconnmicações· de Roraima, 
na administração do atual presidente José Mendes de Araújo. 

Pág. 

Sen. João Fnmça.·-··-··-·-··-··-········-······-··-·-·;-.•.. _ 4705 

VELHO 
Comentando a questão dos idosos no Brasil Sen. 

Jutahy Magalhães -·---·--·-··-··-------··-··-····· 4900 



ÍNDICE ONOMÁSTICO 

Pág. 

AIRTON OUVEIRA 

Prommciamento de posse-·-----··-··-··-··-··-··-·--· 4969 

ALUÍZIO BEZERRA 

Justificando Projeto de Lei que encaminba à Mesa, 
acrescentando dispositivO ãoc 3rt. 20 da Lei n2 8.036, de 
11-5-90? para permitir a movimentação da cori.tâ.vinCulada 
no FGTS, quando ocorrer extinção do contrato de trabalho 
celetista e subsunção -do empregado a Regime Jurldico 
Único·-··-··--··-----··-·------··-··-··-------- 4997 

PLS IJ!' 56/94, acrescenta dispositivo ao art. 20 da Lei 
IJ!'8.036, de ll-5-90,pm~ permitir a movimentação da coirta 
vinculada no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FÇiTS, quando ocorrer extinção do contrato de trabalho 
celetista e subsunção do empregado a Regime Juridico 
Único·-······-··-··-··-··-··-·-··-··-··-··-;·---··-··-··-··-··-··-·· 5001 

AM!RLANDO 
Homenageando postumamente o ex-Presidente Gení-

lio V argas nos quarenta anos do suicídio de S. Ex•.·-··-··-··· 4843 
Dando enfoque ao transcurso de dois anos da leitnra 

do Relatório da CPI que afastou o Presidente Collor ···-··-· 4843 
Denunciando a influência do poder econômico nas 

campanhas eleitorais de Rondônia-·····-··-·····----------· 4843 
Registrando audiência com o Ministro Alexis Steoa

nenko, ~ Minas e Energia, sobre a obra deste Governo p:U.. 
transmissão de energia elétrica da usina Samuel, no Estado 
de Rondônia .• ---··-··-··-··-··-··--·-······-··------ 4845 

ÁUREOMELLO 

Prestando homenagem ao ex-Presidente Getúlio Var-
gas no papel de partidário do PTB da época ...•• _.,_.,_.,_....... 4844 

CARLOS PATROCÍNIO 
Parecer IJ!' 198/94-Comissão Diretma, Redação Fmal 

do PR IJ!' 71/94, que autoriza o Govemo do Estado do Rio 
Grande do Sul a emitir, mediante ofertas públicas, Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do SuJ. 
LFr/RS, destinados ao giro de sua dívida mobiliária vencível 

Pág. 
no 2• semestre de 1994·--··-······----··--·-----··-··-··-· 4761 

Parecer IJ!' 199/94-Comissão Diretora, Redação final 
ao PR n2 72/94, que eleva os limites de endividamento do 
Governo do Estado de São Paulo e autoriza a emissão de 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo·LFT· 
SP, cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobi-
liária, vencívO!no 22 semestre de 1994 .. ·-··-··-··-··-··--··-· 4762 

Parecer IJ!' 200/94-Comissão Diretora, redação fmal ao 
PRIJ!'73/94,queautorizaoDepartameutodeÁguaseEnergia 
ElétricadoEstadodeSãoPaulo-DAEEacon!r.!taroperação 
de crédito exteino, com garantia da União, no valor de qua
renta e D.ove bilhões quatrocentos e vinte e sete milhões de 
Ienes aoThe Overseas Economic CorporationFund- OECF, 
destinada a fmancíar parcialmente o Projeto de Despoluição 
da Bacia do rio Tietê.-·-··-··-··-··-·---····--·----··-··-··-·- 4762 

CID SABÓIA DE CARVALHO 
Defendendo a :Emenda Constitucional de Sua autoria., 

que visa redl.lzir a idade para a caracterização da responsabi
lidade penal e o limite de tempo das penas·-··-··-··--········-· 4887 

Parecer IJ!' 206/94-Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre a Mensagemn!'280/94, do Sr. Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o 
nome do Sr. Vicente Leal de Araújo, para exercer o cargo de 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça ... ·-······-··-··-··--- 4903 

--- -- --

COUTINHO JORGE 

Requerimento n.s~: 655/94, de informações, ao Mínis
tro de Estado da Fazenda, relativas ao Imposto sobre 
Propriedade Territorial Rural - ITR, alterado pela Lei n.s~: 

8.847, de 28-1-94 ····-··-··-··-··-······---··-··-··----··-·-··-· 4m 
EDUARDO SUPUCY 

FonnulaDdo indagação à Presidência quamo ao proce
dimento do Senado Federal em relação ao edital de privatiza-

ção daEMBRAER ··--··---·· ... ·-··-·---·-··-··-··---··-··-· 4773 
Tecendo comentários a respeito do artigo do Sr. Her

bert de Souza, e de declarações do Sr. Itamar Franco, publi-
cados no Jornal do Brnsil de 19· 7-94, sobre acusações.-·-· 4773 



II 

Pág. 
de negligência por parte do Governo Federal, na distribuição ~ 
de alimentos na campanha conlra a fome e a miséria............ 4773 

Alertando o Govemoparaousoeleitoreirodamáquina 
govemamental. a propósito de fatos demmciados pelos jor-

nais·-·-··-··········-··-··-·-··-····-··----·-··-··-·-·-··-·-··· 4794 
ApoDlalldo falta de defmições no Plano Rea4 concer

nente à distnbuição de rende e à erradicação da miséria em 

nosso Pais··-··-.. -··---·----.. -··-·---··-··-···--·· 4794 
Considerações sobre a campanha eleitoral liderada 

pelos candidatos Lula e Fernando Henrique Cardoso.---· 4794 

Indagando da Presidência se já chegaram a esta Casa 
os documentos relativos ao Projeto SIV AM, e demonstrando 
a necessidade de que osSenadoresexam:inemdetalhadamente 
tais documentos. com o cuidado que a matéria requer. Aparte 

ao SeiL Moisés Abrão. --··-··-----····-·--··-··-··--· 4839 
Requerimento ri' 657/94, de infonnações, ao Sr. Mi

nistro da Fazenda, sobue liberações de recursos para transfe
rência voluntária pam os Estados e :Municípios nos meses de 
junho, julho e agC?Sto do corrente ano ...... ..-........... ~·-·-····: 4847 

Demonstrando expectativa diante do dePare entre os 
candidatos à Presidência da República previsto para esta 
noite ....................... ---··-.. -··-·----· 4848 

Considerações sobre a Proposta Orçimeritâria da 
União para 1994 e as distorções nela contidas. ..................... 4848 

Justificando o Requerimento n"657/94, de informaçõ
es ao Sr. Ministro da Fazenda, sobue hberações de recursos 
para. transferências voluntárias para os Estados e Municípios 
ngs meses de janeiro a agosto de 1994 . ....................... .-.-··· 4848 

Suscitandoquestãodeordemsobuequaloprocedimen
to adequado para que os parlamentares possam oferecer 
emendas ao Edital de Privatização da Empresa Brasileira de 
Aeronáutica SI A- EMBRAER. _ ........... ·--·-.. ····--....... 4857 

Demonstrando preocupação em face da crescente ex· 
pansão da base monetária e do ingresso de capital estrangeiro 
no Pals, confoxme divulgado pela imprensa.......................... 4858 

Elogiandoacondnçãodapolíticaextemabrasileiranos 
recentes episódios do Haiti e de Cuba.·-.. - ............ - .. --·· 4890 

RegistrandoapresençadefuncionáriosdaEMBRAER 

na Casa.·-··-··-··-----··-__. ......... ----------- ·==-.;.. .... _ 4890 
Requerimento ri' 67 4194, de infonnações, ao Tnbunal 

de Contas da União, solicitando uma análise contábil e fman
ceira do edital de privatização da Empresa Brasil~ira de 
Aeronáutica S/ A- EMBRAER .... _____ .... _ .. ____ .. __ 4950 

Considerações a respeito do artigo publicado na Ga-
zeta Mercantil, intitulado: "Itamar III3Ilda suspender priva-
tizações" ........ ---·---.. -·-·--··---.. ·-·-- 4969 

Comentando a distribuição, pelo Governo Federal, de 
cestas de alimentos no Mtm.icípio de Teot.ônio VJ.lela- .AL. .• 4994 

Expondo considerações acerca da demora de estudos, 
pelos técnicos dos Ministérios da Fazenda e Planejamento, 
sobre o projeto de garantia de renda mínima.-·-----.. 4994 

GERSON CAMA TA 
Apresentando PDL que objetiva proibir ou suspender 

as vendas dos estoques de café do governo para os torrefado-

Pág. 

res. principalmente para a indústria de café solúveL.............. 4909 

GILBERTO MIRANDA 
Parecer Oral ao OrJ.Cio ri' S-58/94, através do qual o 

Banco Cen.tial do Brasil encaminha, nos termos da Resolução 
ri' 11193 do Senado Federal, parecer relativo à emissão de 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo ...: 
LFf-SP, destinadas ao giro da dívida mobiliária do Estado, 
vencível no 2• semestre de 1994 ..... _ .......... ___ ................. _~ 4755 

Parecer Oral à Mensagem n" 228/94, solicitando a 
contratação de operação de crédito externo, com garantia da 
União, no valor de quarenta e nove bilhões, quatrocentos e 
vinte e sete milhões de Ienes, destinados ao ímanciameD.to 
parcial de Projeto de Despoluição da Bacia do Tietê. ........... 4756 

Criticando a tributação das empresas estatais e, em 
especial, a PE1ROBRAS. ----.. ----...... 4840 

Apelando ao novo Secretário da Receita Federal para 
iniciar uma flscalizaçãó eriCaz nas estatais ... : ........................ -4840 

HENRIQUE ALMEIDA 
Considerando de fundamental importância uma refor-

ma constitucional capaZ de bem situar o Bras_U no novo 
cont:e]r.to mundial. o que deverá ser proposto pelo sucessor do 
Presidente Itamar Franco ..... -·-·-·------·-··----· 4851 

Destacando a impcrtância do Legislativo brasileiro... 4948 

IRAPUAN COSTA JÚNIOR 
Criticando o uSa indevido do ICMS do Estado de 

Goiás, gastos abusivamente na publicidade politica ... _......... 4723 

Demon.stxando a intenção de S.Exlemenviar à Mesa 
projeto de lei limitando os gastos públicos com a publicidade 
politica • ..:. _ _:. _____ .. ____ ......... -·-·-.... --.. -·....... 4723 

JACQUES SILVA 
Prestando homenagem ao Sr. Senador Iram Sarai-

va ........................ ___ .. _____ .......... ----·--- 4779 

Manifestando pesar pelo falecimento do Dep. Estadual 

Uiatan Cavalcante .......... - ........ -----.. -·--···--· .. ····-- 4873 

JARBAS PASSARlNHO 
Manifestando-se contrariamente à transferência de re

cursos da SUFRAMA para o Projeto de Transposição das 
Águas do rio São Francisco.--·--··----.. 4884 

Apoll1alldoimpossíbi!idade darestanraçãoimediatade 
rodovias federais no Estado do Pará ém situação deplorável, 
como alardeia o candidato oponente de S. Ex• ao Governo do 
Pará .......... _,_ ............ - ......... --.............. --.............. - 4884 

Repudiando as injúrias assacadas contra a sua pessoa 
na campanha eleitoral do Pará. ... --.. ·-·-·-·-.. - ...... - .. -·-· 4884 
JOÃO FRANÇA 

Trazendo ao conbecimentQ do Senado Federal e das 



autoridades do Governo Federal, ligadas ao Ministério daS 
Comunicações, uma série de irregularidades que vêm sen
do cometidas na TELA.ThiA - Telecomunicações de Ro
raima, na administração do atual presidente José Mendes 

Pág. 

de Araújo .................. -·---··-··-··-··-·····-·: .... ::. ....... _....... 4705 

JOÃO ROCHA 
Apontando os motivos porque os fu.Vestii:Jores estran-

geiros estão ingressando no Brasil .... - ............ -··----·-· 4703 

JOSAPHAT MARJNHO 
Registrando o nível da campanha presidancial e a 

evolução da Democracia no Brasil hoje. Aparte ao Sen. 
Eduardo Suplicy ................ ----······-·--···-·-----· 47% 

Prestando homenagem póstuma ii. ilustre figura de 
Otávio Manga beira, a propósito do transcurso do seu I OS' 
aciversãrio de nascimento ................. __ ······-----··· 4860 

Criticando a decisão do Presidente Itatuar Franco de 
determinar a impressãO e distribuição às escolas, da ''Carta 
Testamento" de Getúlio Vargas, conforme veiculado pela 
imprensa na semana passada ......................... _ .......... -..... 4870 

JOSÉ EDUA.RI)O 

Congratulando-se com o Sen. Pedro Simon pelo pro
nunciamento e pelas posições assumidas no governo do Sr. 
Itamar Franco. Aparte ao Sen. Pedro Simon·-·--··-··-··-- 4738 

JOSÉ FOGAÇA 
Expondo o posicionamento do PMDB, no governo do 

Presidente Itamar Franco··----------~--·-·-·-·· 4739 
Apontando as diferenças existentes entre o gover

no atual, e o do ex-Presidente Fernando Collor de Mello, 
em resposta a aparte do Sen. Ronan Tilo, ao Sen. Pedro- · 

Simon .• ----·--·····-···-·--··--···-·-· -~--··-··-·· 4739 
Parecer Oral ao Ofício n' S-57/94, através do qual o 

GovernodoEstadodoRioG>ruldedoSui.solicitaautorização 
para emitir Letras Financeims do Tesouro daql,eie Estado, 
cujos: recursos .serão destinados ao giro da dívida mobiliária 
do Estado, vencivel no 2• semestre de 1994·-··-·-··-··-·-·-- 4753 

Parecer Oral ao PR n' 78194. que autoriza o Estado do 
Rio Grande do Sul a emitir Letras Fmanceiras do Tesouro do 
Estado do Rio Grande do Sul-lFIRS, C:Ujos r<cursos serão 
destinados ao giro de 2,1% de sua dívida mobiliária vencida 
no 1• semestre de 1994. ............ ·-·-···-·---·-.. ---·--- 5006 

JOSÉPAULOBISOL 
Apresentando distinção entre os Poderes Constituintes 

e Legislativo ................. -··-·-··-·-··-··---·-··-.. ---··--- 4743 . 
Estahelecendo nOllllliS para alterações na atual <::ons· 

tituição ................ : ......... _, __________ _:____ 4743 

JúuOCAMPOS 
PLS n' 52194, altera a Lei n' 5.700. de 1• de setembro 

de 1971, que "dispõe sobre a forma e a apresentação dos 
Simbolos Nacionais''·-·-·-----.. ----·---··-- 4693 

Solicitando transcrição nos Anais da Casa. de relatório 
de sua viagem ii. República Popular da China, em missão 

m 

Pág. 

oficial ............... ---··-·-··--·-·-·---··-----· 4750 
Parecer n' 197/ A -!14, Comissão Diretor.t, redação do 

vencido ao PR ~ 48/94, que revoga o art. 42 da-Resolução n2 

30 de 1"-7-91 ................ -·----·---··-··-··-······ 4753 
PLS n' 53/94, acrescenta ao art. 245 da Lei n' 8.112. 

de 11-12-90, que "dispõe sohre o regime jurídico do Servidor 
Público Civil da União, das Autarquias e das Fundações 

Públicas Federais" ........... -··-·-·-··-··------·-·-··-·-· 4758 
Fazendo referências ao pronunciamento do Sen. Ro

nan Trto acerca das coligações. allauças e adesões partidárias 
à candidatura Fernaudo Henrique Cardoso·----·-·-··- 4776 

Lamentando o caos em que se encontra mergulhada a 
saúde pública no Pafs principaltuente a saúde hucal.............. 4776 

Mostrando-se favorável ii. implantação do método de 
prevenção da cárie dental através da fluoretação do sal de 

cozinha .... ·---··-·-··-··-··-··-·--.. --···----·---··-- 4776 
PLS n' 55/94, altera dispositivos da Lei n' 8.004, de 

14-3-90, que dispõe sohre transferência de financiamento no 
âmbito do Sistema Fmanceiro de Habitação ........... -·--·-· 4846 

Solicitando transcrição nos Anais de documento_l?n
çado pelo Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcoai do 
EStado de Mato Grosso, sob o título "Luto, dor e protesto", 
responsabilizando a burocracia governamental pelo suicidio 

do empresário Seraf"nn Adalherto Ticilinelli ·--··-··-·--·- 4862 
Comentários ao PLS n' 113/94. objetivando garantir 

melhores condições de vida a gestantes., idosos com mais de 
65 anos, deficientes físiCos e mentais e aposentadoria por 
lnvalidez. ......... _ ..................... - ............. --··-··--··--- 4953 

Apelo veemente ao Governo Federal no sentido de se 
regulariz.ar as condições para a armazenagem e a Dl3Dlltenção 

das estradas para o escoamento da produção agrlcola em seu 

Estado--··-··---··-·-··-··-······---.. ··-··----··-··---·-·- 4975 

JÚNIA MARJSE 
Mostrando·sepreocupadacomaimplantaçãodoP!ano 

Real e o desemprego no Pafs ................. ·-··---··---· 4701 
Requerimento n' 649/94, solicita convocação do Sr. 

Ministro da Integração Regional, Aluízio Alves, a fim de 
prestar esclarecimentos sobre Projeto de Transposição das 
Águas do rio São Francisco ......................... -·-·~-----·-- 4759 

Alegando desconhecimento da sociedade bntsileiraso-
bre o "m.egaprojeto" de transposição das águas do rio São 

Francisco .. --··---··-·:_··---·---·--··----··-· 4887 
Apalaudo à Presidência no sentido de agilizar as pro

vidências para a convocação-do 1\.fi.nistro da Integração Re

gional. já requerida por S. Ex• ·-·-··--·---·-·--··-··- 4887 
.Parecern'204/94-ComissãoDiretoia,redaçãoruialdo 

PR n' 77/94, que autoriza o Govemo do Estado de Minas 
Gern.is a emitir Letras FtDance.iras do Tesouro_do Estado de 
MiDas Gerais- LFTMG. cujos recursos serão destinados ao-



IV 

Pág. 
gjro de3,9% de sua dívidamobiliária, vencida rio 2.2Seinestre 

de 1994 ..........•... -··-··-··-·-·-··-·-·-.. -··-··---·-··--·· 4899 
Declinando sobre o problema da privatização da EM

BRAER. Aparte ao Sen. Eduaido Snplicy ••.•. -·-··---··-··-·- 4971 
Encaminhando à Mesa Requerimento de Jnfoxmações 

ao Ministério da Fazenda sobre o montante arrecadado com 
o IPl\tiF, bem como a forma de sua aplicação........................ 4999 

JUTAHY MAGALHÃES 
Comentando a questão dos idosos no Brasil............... 4900 
Dando enfoque ao problema do desemprego no 

Pais.·--···------~-·····-··----·-···--· .... ·--·-··-·---4916 
Lastimando o descaso com que têm sido tratadas as 

estradas brasileil:as, particularmente as da Bahia----··-······ 4976 
Manifestando agrado pelo requerimento solicitando 

informações ao Sr. Ministro da Fazenda. sobre os IeCUISOs 
arrecadados com a oolmmça do IPMF. Aparte à Sen. Júnia 

Ma:rise ••..••..•... - •• -··-··-··-·-··-·---··-··--· ~ ·----~ --..• 5000 

LOURIVALBAPTISTA 
Precipitação de atitude dos estabelecimentos de ensino 

privado em pazalisar as aulas no dia 15 de agosto .... -··-·-··- 4722 
Registrando as repercussões de ordem econômica 

que as campanhas contra o tabagismo vêm produzindo no 
mnndo·-····-··--······--·---··~-··-··-··~-~ .. -~ -~-··· 4772 

Justificando sua ausência à sessão de_ apreciação do 
PLCn" 113/94,quedánovaredaçãoaoart.1•daLein"8.072, 
de25-7-90quedispõe sobre crimes hediondos, nos termos do 
art. 5", inciso XLIIT, da Constituição Federill e determina 
ou tias providências, cujo parecer foi da lavra de S. Ex'···-··· 4966 

Homenageando postumamente o ex.-P;e§_id~nJe_ Geb1~ 

lio V argas -·-·-··-·-·---··-·-·········-··---·-·--··-- 4966 
Solicitando transcrição nos Anais, do artigo "Getúlio 

V argas", de autoria do Sen. Darei Rfueiro, publicado no 
Jornal do Brasil, edição de 28-S-94-··-··-··-··--·--·······- 4966 

Registrando a instalação da Comissão Sergipaua de 
Combate ao Tabagismo·---······-····----····---···--· 4994 

Solicitando tr.mscrição do texto da palestta proferida 
porS.Ex•na ocasião da instalação da Comissão Sergípaua de 
Combate ao Tabagismo·-··-··-·····-······-··-··---··-·--···-·-·-· 4994 

LUCÍDIO PORTELLA 
Parecern" 20!194-Comissão Diretora, dáredação final 

ao PR n"74/94, que autoriza a Prefeitura do Rio de Jimeiro a~ 
emitir, através de ofertas públicas, Lettas Financeil:as do 
Tesouro Municipal do Rio de Janeiro- LFTMRJ, destinadas 
ao giro da dívida mobiliária daquela prefeitura, vencível no 
2• semeslre de 1994······-··-··-··-··-··------·: .... -·-·-· 4892 

Parecer n" 202/94-Comissão Dil:atora, dá redação fma! 
ao PR n" 75/94, que autoriza o Estado de Pernambuco a 
contrataroperaçãodecréditoextemojuntoao BrazilianAme
rican Men:hant Bank, no valor de U$50.000.000,00 equiva-
lentes a R$50.000.000,00 em 1l1.. 7-94 .. ·-······-·-·"··-----··· 4894 

Parecern"203/94-ComissãoDiretora,dáredaçãofina! 
ao PR n' 76/94, que autoriza o GQvemo ""~Estado de São 
Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
São Paulo- LFTSP, cujos recursos serão destinados ao giro 
de 9% de sua dívida mobiliária, vencida no 1.2 semestre de 

Pág. 

1994 ·····-··----······- ······-----··· 4897 
Parecern" 207/94-Comissão Diretora, dáredação final 

ao PLC n" 113/94, que dispõe sobre crimes hediondos, nos 
termos do art. 5" inciso xr..m da Constimição FederaL........ 4951 

MAGNO BACELAR 
Apelando à Presidência do Congresso Nacional, para 

que se empenhe na convocação dos parlamentares pan o 
esforço concentmdo a :realizar-se na próxima sema.oa. dada a 
relevância da pauta e a expectativa da sociedade brnsileira 
pela sua aprovação ... ---··-·-·--·-· .. ··---.. ---·-- 4799 

Redistribuição de quotas do Fundo de Participação dos 

Municípios- FPM .• ·-··-················-··········---··--- 4998 

MANSUETO DELA VOR 
Registraudo a necessidade de apuração dos responsá

veis pelos prejuízos com os estoques de alimentos do Gover-
no, estocados e apodrecidos~ armazéns privados···---· 4781 

Privatização da EMBRAER. Aparte ao Sen. Eduardo 

Suplicy ······---··-··-·---··-·----~----·-·--·· 4971 

MAURÍCIO CORRÊA 
Expressando solidariedsde à lembrança da morte do 

Presidente Getúlio Vargas. Aparte ao Sen. Áureo Mello·-·- 4845 
Associando-se às homenagens do 1082 aniversário do-

ilustre brasileiro Otávio Mangabeira.. Aparte ao Sen.Josaphat 
Marinho··········-··-··-··-·~--·-··---.-~ ---··-··:;----- 4862 

Alertaudo para a responsabilidade do Senado Federal 
no que concerne à privatização da Empresa Brasileira de 
Aeronáutica SI A-EMBRAER-·--··---···-··---··-·-

Parecern" 205/94-Comissão de ConStlblição, Justiça e 
Cidadania. sobre a Mensagem~279194,doSenhorPresiden· 
te da República, submetendo à aprovação do Seuado Federal, 
o nome do Sr. Almirante-de-Esquadra Carlos Eduaido César 
de Andrade, para exercer o cargo- de Ministro do Superior 

4872 

Tn"bunal Miliwr ·-·----··-·-··--·~-------·- 4902 
Destacando entendimentos PolíticOS pira aprovação 

do Orçamento Gexal da União e o_ interesse do Governo na 

sua ultimação ............. .,-··········-·-··--···-··-··---··-··-··- 4912 
Parecer Oral ao PLC n" 113/94, que dá nova redação 

aoart.1°daLein"8.072,de 25-7-90, que dispõe sobre crimes 
hediondos, nos termos do art. 5" inciso xr..m da Constituição 
Federal.·-·-----·------·-·-·-··-·---·---- 4950 

MARCO MACIEL 
PLS n" 54194, autoriza o Poder Executivo a conceder 

pensões especiais a Maria Cecília Bevilacqua de Paiva e a 
Mária Teresa Bevilacqoa de Paiva, netas do jurista brasileiro 

Clóvis Bevilacqua .... - •. -··-··---·-··-----··-··----· 4781 



ParecerOralaoOficio '1S 11 n263/94, que solicita auto
rização do Senado Federal para conttataroperação de crédito 
extemo,juntoaoBrazilianAmericanMercbantBanknovalor 
de US$50.000.000,00, equivalentes aR$50.000.000,00 em 
l.st.. 7-94, cujos recursos serão destinados a projetes previstos 

Pág .. 

no art. 2• da Lei n" I 1.096, de 30.6-94·-·--·-·--·-· 4893 
MAURO BENEVIDES 

Apelando à Presidência para que conclame os Srs. 
Parlamentares a assegurar o quorum necessário parn aprecia-
ção da pauta do esforço concentrado ........ --.. ··-·-·-.. -... 4871 

Alertando scbre a repercussão negativa, junto ã opi
niãopública,dademOianaaprovaçãodoOrçamentodaUnião 4871 

Comentando PLS de sua autoria. em txamitação no 
Senado Federal, propondo a extinção do IPMF ................... 4911 
MOISÉS ABRÃO . . 

AIIálise das C3lldidauJ:ras Lciz Inácio Lula da Silva e 
FemandoHenriqueCardoso.AparteaoSen.EduardoSuplicy 4798 

Apreensão de S. Ex• quanto a licitação realizada para 
as empresas que fommão o Sistema de Vigilância da Ama· 
zônia- SN AM ............... --.. --............... - ... --.. -... 4837 

Considetações """"""da cobiça intemacional sobre a 
Região Amazônica ...... - ................... - ... - ...... -.. 4837 
NELSON CARNEIRO 

Parecer Oral ao PR n" 74194, autoriza a Prefeitura 
Municipal do Rio de Janeiro a emitir. através de ofertas 
públicas, Letras Fmanceiras do Tescuro Municipal do Rio de 
Janeiro-LFTMRJ, destiDadas ao giro da dívida mobiliária 
<4quela Prefeitura, vencivel no z• semestre de 1994 ............ 4892 

Solicitando do Ministro da Educação e do Desporto 
regulamentação de dispositivo legal pam possibilitar a reali-
zação da Semana Nacional do Jovem .. ·-··---·---.. - .. -... 5007 
NEY MARANHÃO -

Homenageando postumamente o jomalista esportivo 
Ivan Lima, falecido recentemente ............ --.. _ ... _.... 4860 

Associapclo.se às homenagens do 108> aniversário do 
ilustre brasileiro, Otávio Manga.beira. Aparte ao Sen.. Josap-
hat Marinho ....................... -------------.. -- 4861 

Comentando comunicado da Confederação Nacional 
da Agricultura, atribuindo ao Governo a responsabilidade de 
possível falta e alta dos preços de produtos agricolas no 
mercado .................... _., ___ .. ___ .. _________ ,.............. 4974 

ODACIR SOARES 
Justüicando as razões do seu apoio ao Plano Agrope-

v 

Pág .. 
cuário de Rondônia- PLANAFLORO ........... _ .. __ .. ____ 4917 

PEDRO SIMON 
Elogiando o alto nível do debate político entre os 

candidatos à Presidência da República, de iniciativa da TV 
Bandeinmtes .... _ .. __ .. ___ ·-----·-·--.. ·--·-·-·-·-·-· 4733 

Homenageando postuma.mente o ex-Presidente Getú
lio Vargas,nos 40 anos de seu suicídio, eumaanálisehistórica 
dos acontecimentos .. _ .. _,_,_,,_,_,,_, _____ .. _,_ .......... ~...... 4829 

Solicitando transcrição de nota da Presidência da 
República, divulgada 23-8-94, na qual o Sr. Itamar Franco 
det:emllna ao :Ministro da Educação, que mande editar a 
Carta-Testamento de Vargas, com texto introdutório e 
explicativo Para leitura e análise em nossas escolas de 1.2 
gr.ru .. __________ .. ______________ 4829 

Prestando esclarecimentos sobre o episódio oconido 
quando da elaboração do Orçamento Geral da União para o 
exercício de 1993, tendo S. Ex.! apresentado emendas sugeri-
das pelo Govemo do Rio Grande do SuL .. - .. ----·- 4829 

REGINALDO DUARTE 
Registrando com merecido destaque o tnmscurso do 

11Dia do Soldado", em25 de agosto ......... - ... - ......... -_-~ 4850 

RONALDO ARAGÃO 
Protestando ante a indicação de um médico ginecolo-. 

gís:ta para substituir um engenheiro florestal no cargo de 
superintendente do ffiAMA no Estado de Rondônia............ 4800 

Sugerindo a Sen. Júnia Marise a inclusã07 em seu 
requerimento de infonnaçõeS ao Ministéiio da Fazenda, de 
pedido de de talhamento dos gastos dos =rsos provenientes 
do Fundo Social de Emergência ........ --------· 5000 

RONANTITO 
Mostrando insatisfação com o modo como é tratado a 

agricullnra no País .. Aparte ao Sen. Pedro Simon .......... - .•. 4734 
Solicitando à Mesa a inclusão, pam votação, do Edital 

de Privatização da EMBRABR, na pauta da próxima sessão 4775 

Considerações sobre as adesões de membros de seu 
partido â candidatura do Sen. Fernando Henrique Cardoso .. 4n5 

Prestando homenagem ao Sen. Iram Saraiva. Aparte 
ao Sen. Jacques Silva ....... - .. - .. - ............... _ .. _ .. _,_,,_,_ .. _, 4779 

Solicitando esclarecimento ao Seii- Eduardo Suplicy, 
sobre que tipo de socialismo é adotado pelo PT? Aparte ao 

Sen. Eduardo Suplicy ............. --.. ·---·-·---·-.. - 4797 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL . ' 

SEÇÃO 11 

QUARTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 1994 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 
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ferente ã indicação da Senhora Vera Pedrosa Martins de Ahneida, Mi- Banco Cen!Ial do Brasil, encaminhando ao Senado Federal solici
nistra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a tação do Governo do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de 
função de Embaixadora do Brasil junto ao Reino dos Países Baixos. ermsSão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo 

N" 279, de 1994 (n• 650/94, na origem}, de 15 do corrente, - LFTP, cujos recursos serão destinados ao giro de sua Dívida 
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tadoria, compulsória, do Ministro Rapbael de Azevedo Branco, no N" 356/94, da Liderança do PMDB, no Senado Federal, de 
dia 24 de oulnhro de 1994. . indicação de membro em COmissão Temporária. 
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na! Regional Federal da 1" Região, com sede em Brasília-DF, para origem), encaminhando solicitação para que a Empresa Energética 
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribonal de Justiça, na vaga de Sergipe S .A - ENERGIPE, possa contratar operação de crédito 
reservada a juízes dos Tribunais Regionais Federais, decorrente da externo junto ao Creditanstalt Für Wiederaufbau-KFM, no valor 
aposentadoria do Ministro José Cândido "de Carvalho Fillio. de nove nillbões, trezentos -e noventa e seis mil e quatrocentos e 

1.2.2 -Avisos de Ministros de Estado noventa e cinco reais, equivalente a quinze milhões de m.a.rros ale-
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Projeto de Lei do Senado n• 52, de 1994, de autoria do Se- Provisórian• 577, de 11 de agosto de 1994, que altera o anexo I da 

nador Júlio Campos, que altera a Lei n• 5.700, de 1• de setenihro Lei n• 8.885, de 16 de junho de 1994, que autorizou o PoderExe
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Nacionais e dá outras providências 11

• - -rio dos Transportes, crédito extraordinário no valor de 
1.2A- Aviso do Tribunal de Contas da União CR$53.156.000.000,00 (cinquenta e !rês bilhões cento e cinqüenta 
N° 521/GP-TCU, de 8 de agosto de 1994, da Ministra-Presi- ·e seis milhões de cruzeiros reais); designação da Comissão Mista e 

dente, encaminhando Notas Complementares do Procurador-Geral estabelecimento de calendário para a sua tramitação. 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUJZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUJZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUI1NHO MADRUGA 
Diretor Adjunto · 

Edição, pelo Senhor Presidente da Repúblka. da Medida Pro
visória j,• 518, de 11 de agôsto de 19~l4; que disjiile"oobre a criação 
dos cargos em ~.~o que mencioná; cksignaç.W da' ComissãO Mis-· 
ta e estabelecimento_de calemlário pai-a a Sua tramitaÇão. _ . . . 

Edição, pelo Senhor President~ da República. da Medida Pro
visória n• 579, de li de a$0510 de- 1994; que dispõe sobre a alteração 
na Lei n•8.490, de 19 de novembro de 1992, na Lei n• 8.876, de 2de 
maio de 1994, e dá outras proVidêncilis; designação da Comissão Ji.fis: 
ta e estabelecimento de _calendário pará a sua trami~. : .. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 580, de 11 de agosto de 1994, que dispõe sobre a im
plementação da Autarquia Conselho Administrativo de Ó<Ífesa 
Econômica - CADE, criada pela Lei n• 8.8S4, de li de junho de 
1994, e dá outras providências. 

1.2.8 -Discurso do _Expediente _ 
SENADORA JÚNIA MARJSE ~Avaliações sobre oHano 

Real e o desemprego no País. · ·- · 
1.2.9- Comunicação do Presidência 
Visita ao Senado Federal de Delegação ae Parlamentares 

Paquistaneses. 
1.2.10- Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR JOÃO ROCHA- Moliyações dos investidores 

estrangeiros que estão ingressando no Brasil. 
SENADOR JOÃO FRANÇA -Denúncia de irregularidades que 

vêm sendo cometidos na 1ELA1MA- Telecomunicações de Roraima, 
na administrnção do atual presideote, Sr. José Mendes de Araújo. 

1.2.11- Requerimento 
N" 638, de 1994, da Senadora Júnia Marise, solicitando a inclu

são em Otdem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 160, de 1992. 
13-ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n• 112, de 1994 (n• 4.268/94, na 

Casa de origem), que institui a Cédula de Produto Rural, e dá ou
tras providências. Votação adiada por falta de quorum.· 

Projeto de Lei da Câmara n• 123, de 1993 (n• 2.278/91, na 
Casa de origem), que altera a legislação do imposto de renda, rela
tivamente à distribuição disfarçada de lucros. Votação adiado por 
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falta d~ quorum. 
Projeto de Resolução n° 48, de 1994, que revoga o artigo 4° 

da Resolução n• 30, de 1° de julho de 1991. Votação adiado por 
falta de quorum. 

Requerimento n• 629, de 1994, 'do Senador José Fogaça, solici
taudo a inclusão em Ordem do Dia dO Oficio n° S/57, de 1994, que 
autoriza o Governo de Estado do Rio Grande do Sul a emitir Letras 
Financeiías do Tesouro daquele daquele Estado, cujos reCursos semo 
destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no 2° Se
mestre de 1994. Votaçãoadiádopor falta de quorum. 

Requerimento n• 634, de 1994, do Senador João Rocha. so
licitando a inclusão em Ordem do Dia da Mensagem n° 728, de 
1994, solicitando a conb:atação de operação· de ctédito externo, 
cOm a garaittia da União,' no valor· de quarenta e nove bilhões, qua~ 
trocentos e vinte e sete milhões de "ieri.eS; destinada ao financia
mento parcial do Projeto de Despoluição da Bacia do Tietê. 
Votação adiado por falta de quorum. 

Requerimento n• 635, de 1994, do Senador João Rocha, so
licitando a inclusão em Ordem do Dia do Oficio n• S/58, de 1994, 
através do qual o Banco Central do Brasil encaminha. nos termos 
da Resolução n• 11, de 1993, do Senado Federal, parecer relativo ã 
emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo 
- LFI'P, cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobi
liária daquele Estado, vencivel no 2• semestre de 1994. Votação 
adiado por falta de quorum. 

1.3.1- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se amanhã, 

às 15 horas, com Ordem do Dia que designa. 
1.4-ENCERRAMENI"O 
2 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SENADO 

FEDERAL-ASSEFE 
Edital de convocação de assembléia geral onlinãria a reali-

zar-sedia 18 de agosto de 1994, ãs !O horas. 
3-MESADIRETORA 
4- LÍDERES E VlCE-LÍDERES DE PARTIDOS 
5 -COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 101a SESSÃO, EM 16 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: 

Antonio Mariz - César Dias - Coutinho Jorge - Dario Pe
reiia - Dirceu Cameiro - Eduardo Suplicy - Gilberto Miiauda -
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Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão -. Iram Saraiva --ha_puan 
Costa Júnior- João França'- João 'R:ôcl:ia-=- JOs.pbai Marinho_-,
José Eduardo- José Fogaça- José Paulo Biiol-_ Júlio Çampos
Júnia Marise-Mansueto de Lavor- Mauricio Carrêa - Meira Fi
lho - Moisés Abrão - Pedro Simon ~ Reginaldo Duarte .- Ronan 
Tito- ValmirCampelo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista de presen
ça acusa o compaxecimento de 27 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tmbalhos. 
A Sr" 1' Secretária procede_rá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
:1\ffil'(S:A;qE!'IS~q í.>JU;SIDENTE DA REPÚBUCA 

Submetendo à deliberação do Senado Federal a 
escoJha de nomes indicados para cargos cujo provimento 
depende de sua aquiescência: 

MENSAGEM N~ 271!, DE 1994 -
cn:· 6431.)4, na origem) 

Senhores Memb!:os do Senado Federal, 
De, oonfÓrmidade com art. 84, inciso VII, da ConstiiuiÇã() 

Federal, e oom o disposto no art. 18, inciso I, e nos aits: 56 e 58,, 
do Regulamento_ aprov;ado pelo ~creto n° ?3325; de. 1° de outu
bro de 1986, no art. 39, inciso L alínea a, e no art. 40, do Anexo I 
do Decreto n• 99.578, de 10 de oolllbro de 1990, submeto à apl-e, 
ciação de Vossa Excelência a escolha, que desejo f8zei, da S~o
rn VERA PEDROSA MARTINS DE ALlvreiDA, Ministra de 
Primeira Classe, da carreil-a: cie óiplÓD;Jita, para exercer o cargo de 
Embajxaçlora do .Brasil junto ao Reino dos Países Baíxos. 

Os méritos da Embajxadora VERA PEDROSA MARTINS 
DE ALMEIDA, que me indnziram a escolhê--la para o desempe
nho dessa elevada função, constam da anexa infomiaçãci do Minis
tério das Relações Exteriores. 

Brasilia, 12 de agosto de 1994.- Itamar Franco. 

INFORMAÇÃO 
CuiTiculum Vitae 
EMiiA!xADoRA VERAPEDR.dSAMAKilNS DE ALMEIDA 
Rio de Janeiro/RJ, 2 de janeiro de 1936. Filha de Mãrio Pe-

drosa e Mary Houston Pedrosa. 
Cnrso de Filosofia, FNF/RJ. CPCD, IRBr. Cnrso de Prática 

Diplomática e Coosular, IRBr. CAE, IRBr. 
Terceira Secretária, 24 de outubro de 1968. 
Segunda Secretária, antigüidade, 3 de janeiro de 1972. 
Primeira Secretária, merecimento, 24 de agosio de 1977. 
Conselheira, merecimento, 18 de agosto de 1981. 
Ministra de Segunda Classe, merecimento, 17 de dezembro 

de 1987. 
Ministra de Primeira Classe, 21 de junho de 1993. 
Assistente do Secretário-Geral de Politica Exterior, 1969. 
Assistente do Cl!efe da Divisão de Transportes e Comnnica-

ções, 1970/72. 
Assistente do Cbefe da Divisão de Transportes e Comunica

ções, 1980. 
Assistente do Cl!efe da Divisão das Nações Unidas, 

1981183. 
Cl!efe da Divisão das Nações Unidas, 1987. 
Chefe Adjunta do Departamento de Organismos Internacio

nais, 1987. 
Cl!efe, Snbstituta, do Departamento de Organismos Interna

cionais, 1987188. 

Coordenadora Executiva do Gabinete do Ministro ~e Esta-
do, 1988190. _ 
· Madri, Segunda Secretária, 1972175. 

Lima, Segunda Secretária, 1975n6. 
Lima, Primeira Secretária, 1977180. 
Paris, Conselheira, 1983/86. 
Paris, UNESCO, Ministra Conselheira e Delegada Perma-

nente Adjunta, 1990193- · · 
Paris, UNESCO, Eocarregada de Negócios, a.L, 1991. . ~ 
Comissão de Eslndos Relativos à Navegação Aérea Interna

cional, Ministério da Aeronáutica, 1970172 (Representante Adjun, 
·tadoMRE). 

I Reunião da Snboomissão de Cooperação Eoonômica e Técni,
ca, Comissão Mista Brasil-Equador, Brasilia, 1971 (Assessora)

Conferência Diplomátj.ca para a Revisão da Convenção ·de 
· Vai-sóvia, 197f(Delegada). · · · · 

_ Negociações para celebração de um AcOrdo· sobre transpor-
te aéreo oom o Equador, Quitó, 1971 (Delegada). · 
- - - ReuniãO dê ConSultil Aeri>tiáuti.Cá Brâsil~R.Cinô Unido, Rio 

de Janeiro, 197i.' · " ' · - - . . . 
. XVHAssembléiaExtrnoitlinãriadaOACI 1971 (Delegada). 

· 'Reunião· de Consultá Cóm Autoritlades Aeronãllticas Espa- _ 
nholas, Rio de Jaoeiro, 1971(Delegada). _ _ _ 

Renn!ão IDformal A Ts/COM-3 entre Autoridades Brnsi!ei
ras e Senegalesas, Rio de Janeiro, 1972 (Delegada). 

Rennlão de Consulta Aeronáutica Brasil-Espanha, Madri, 
1972 (Delegada). · · 

· - III Sessão Ordinária da Comissão· internacional para eon: 
servação do Atum Allântioo, Paris, 1973 (Delegada). 

lli Sessão Ordinã:ria do Conselho da Comissão JntemaCio
nal para Conservação do Atum Allântioo, e Reuniões do Comitê 
Permanente de Investigação e Estatlstica e das Súbooniissões 1, 2 
e 4 da mesma Comissão Internacional, Madri, 197 4 (Assessora). 

Reunião de Consulta Aeronáutica Brasii-Pero, Lima, 1976 
(Delegada). 

Reunião sobre Monitoramento dos Processos de Desertifi
cação na América Latina, UNEP,1977 (observadoí-a). 

Subcomissão Mista B:msileiro-Peruana para a Amazônia, 
Iquitos, 1977 (Delegada). 

Conferência Jnteramericana de Ministros de Trabalho, 1978 
(Assessorn). • 

Sessão do Conselho de Administração do UNEP, Naírobi, 
1981 (Delegada). 

Rennlão ad hoc de Peritos Governamentais de Alto Nível 
sobre Direito Ambienta~ Montevidéu, 1981 (Delegada). 

Rennlão de Ministros das Relações dos Países-Membros do 
Tratado de Cooperação Amazônica, Belém, 1981 (Assessora). 

Reunião Regionallntergoveroamental sobre Meio Ambien
te na América Latina e no Caribe, Méxioo, 1982 (Delegada). 

X Aniversário da Conferencia de Estocolmo sobre o Meio 
Ambiente e à XI Sessão do Conselho de Administração do Progra
ma das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Naiiób~ 1982 (De
legada). 

Reunião do Grupo de Trnbalho da Área Básica n• 2, sobre 
Recnrsos Hldrioos e Outros Recu:rsos Natnrais dos Países da Bacia 
do Prata, Brnsília, 1982 (Delegada). 

Conferência sobre a Organização das Nações Unidas na Es
oola de Guerra NavaL Rio de Janeiro, 1982. 

Correspondente Ofroial Brnsileira à Bienal de Paris, 1984. 
Comissão de Apoio às Atividades do Projeto Brasii-Frnnça, 

1985 (Membro). 
Reunião Regional Intergovemamental sobre Meio Ambien

te na América Latina e no Caribe, Montevidéu,1987. 
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Sessão c4 Con:lls:são das Naç_ões: UJ;lidas sobre a Situação da 
Mulher, Viena, 1986 (Chefe). 

''Fórum dos Lagos". II Reunião, Lagos, 1987 (Chefe). 
XLII Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova -Iorque, 

1987 (Delegada). 
Comissão Fedexàl de EntOipeceutes, Represeufante Adjunta 

do MRE, 1987. 
Conselho de Defesa dos Direitos da PesSOa Humana. 1987 

(Representante suplente do MRE). 
. Sessão Especial da Comissão de Elltorpe<;entes das Nações 

Unidas e Reunião do Grupo de Peritos para a Negciciação do Tex
to do ProjetO de Convenção sobre o Tráfico Dícito de Entotpecen-: 
tes e Substâncias Psicotrópicas, Viena, 1988 (Delegada). 

Viagem Presidencial à Rolívia. 1988 (cOiriitiVa do Senhor 
Ministro de Estado). 

Reunião Regional de Peritos em __ Desaimamento, Lfu:ia~ ' 
1988 (Representante). · 

III Sessão Especial das Nações_Unidas dedicada ao Desar
mamento, Nova Iorqne, 1988 (Delegada). 

Reunião Regular de Chancel~res do Grupo dos Olto (Fases 
Técnica e Ministerial), Oaxaca, 1988 (Delegada). 

Reunião de Alto Nível sobre Implementação da Declaração 
de Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, Rio de Janeiro, 
1988 (Delegada). -

Missão Especial à Posse do Presidente do Equador (Comiti
va do Senhor Ministro de Estado). 

Seminãrio 11Cooperaci6n para' la Paz11
, Instituto Peruano de 

Relações Internacionais, Lima, 1988 (Representante). 
XLII Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova lorqne, 

198K (Delegada). _ 
Assembléia-Geral da OEA, São ,Salvador, 1988 (Delegada). 
Conferência das Nações Unidas para a Adoção da Conven

ção sobre Tráfico ilícito de Entotpecentes e Substâncias Psicotró
picas, Viena, 1988 (Delegada). 

Conferência dos Países Signatários do Protocolo de Gene
bra sobre Armas Químicas, Paris, 1988 (Delegada). 

Reunião de Embaixadores rio Leste Europeu, 1989, (Mem
bro da comitiva). 

Visita do Ministro das Relações Exteriores· à Espaliba, Ma
dri, 1989 (Membro da comitiva). 

Reunião dos Presidentes dos Países~Mem'Qros do. Tratado 
de Cocperação Amazônica, Manaus,l989 (Delegada). 

Reunião Extraordinária de Chanceleres da OEA sobre a Si
tuação no Panamá, Waoillington, 1989 (Delegada). 

V ~agem do Presidente da República à Assembléia Geral das 
Nações Unidas, Nova Iorque, 1988 (Membro da cOinitiva). 

Visitas OficWs do Presidente da República a Angola e Bo
livia, 1988 (Membro da comitiva). 

Visita do Miirlstro das Relações Exteriores a Washington, 
1989 (Membro da comitiva). 

XXV e XXXVI Conferências Gerais da UNESCO, Paris, 
1989 e 1991 (Delegada). 

CXXXIV a CXL Sessões do Conselho Executivo da 
UNESCO, Paris, 1989 a 1992 (Delegada). 

Painel Internacional sobre Alterações Climáticas, Sunds
vall, 1990 (Chefe). 

ill Sessão do COiniíê Preparatório da Conferência sobre Al
terações Climáticas, 1991 (Chefe da delegação). 

Reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, Paris, 1992 
(Representante). 

illReunião de Cúpula do Grupo dos 15, Dacar, 1992 (Dele
gação de apoio ao Senhor Presidente da República). 

VI Cúpula Presidencial do Grupo do Rio, Buenos Aires 

(Delegação de apoio ao Senhor Presidente da República). 
ill Reunião do Conselho do Mercosul, Montevidéu, 1992 

(Delegação de apoio ao Senhor Presidente da República). 
Visita do Senhor Presidente da República à Bolívia para as

sinatura de Acordo Bilateral sobre Gás, 1993 (Delegação de Apoio 
do Senhor Presidente da República). · 

Visita Oficial do Senhor Presidente da República à Argenti
na, 1993 (Delegação de Apoio do SenhOI Presidente da Repúbli
ca) . 

Visita Oficial do Senhor Presidente da República ao Uru
guai, 1993 (Delegação de Apoio do Senhor Presidente da Repúbli
ca). 

Reunião do Conselho do Mercosul, Assunção, 1993 (Dele
gação de Apoio do SenhorPresideute da República). 

Missão Presidencial à posse do Presidente do Paraguai, 
1993, (Delegação de Apoio do Senhor Presidente da República). 

ID- Co:ôferência Ibero-Americana de Chefes de Estado e de 
Govemo, Salvador, Bahia, 1993 (Delegação de Apc)h do Senhor 
Presidente da República). · 

VII Cúpula Presidencial do Grupo do Rio, Santiago do Chi
le, 1993 (Delegação de Apoio do Senhor Presidente da República). 

Secretária de Difusão é Intercâmbio Cultural do Ministério 
da Cultura, 1986/87. 

Presidente da Comissão para a I:Õlplementação do Projeto 
Alvorada,1991)191. 

Assessora Diplomática da Presidência da República, 
1993/94. 

Ordem do Rio Branco, Gratule Oficial, Br-.si!. 
Ordem do Mérito Militar, Grão-Mestre. 
Ordem do Mérito Naval, Comendador, BrasiL 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil. 
Medalha Mérito Santos Dumont, Brasil. 
Ordem ''E! Sol dei Peru", Oficial, Peru. 
Ordem do Mérito Civil, Espanha. 
Gilda Maria Ramos Guimarães, Chefe do Departamento 

do Serviço Exterior, 

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional) 

MENSAGEM N• 279, DE 1994 
(N° 650194, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal 
Nos termos do art. 123, caput, da Constituição, tenho a honra 

de submeter à aprovação de Vossas Excelências o nome do Almimn
t,.de-Esquadra CARLOS EDUARDO CEZAR DE ANDRADE, 
para exen::er o cargo de Ministro do SuperiOr Tribunal Mililar, na 
vaga reservada a Oficial-General da Marinha, da ativa e do posto mais 
elevado, decom:nte da aposentadoria, compulsóda, do Ministró Rap
hael de Azevedo Branco, no dia 24 de outubro de 1994. 

Os méritos do indicado, para o desempenho desse elevado 
cargo, constam do anexo curriculum vitae. 

Brasíiia-DF, IS de agosto de 1994. -Itamar Franco. 

CURRICULIM VITAE 
1 -Dados Pessoais: 

Posto e Nome: 
- Aímirante-d,.Esquadra Carlos Edaurdo Cezar de Andrade 
Nascimento: 
-12 de fevereiro de 1934 
Estado Civil: 
-Casado 
Nome da Esposa: 
- Lanra Andrea Miratula Ribeiro Cezar de Andrade 
Filhos: 
- Carlos Eduardo Cezar de Andrade Jr. 
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- Paulo Roberto Cezar de Andrade . 
- Anna Claudia Cezar·de Andrade 

2-Carreira 
Guarda-Marinha 30 dez 54 
Segundo-Tenente !O jan 56 
Primeiro-Tenente 10 jul57 .... _ .. 
Capitão-Tenente 10 jul59 
Capitão-de'Corveta 22 out 63. 
Capitão-de-Fragata 15 abr 69 
Capitão-de-Mar-e-Guerra 25 dez 75 
Contra-Almirante 25 nov 82 
Vice-Almirante 25 nov 87 
Almirante.;le-Esquadra 31 jul 91 

3 -Comissões: 
Contratorpedeiro de Escolta Beberibe . 
Navio-Transporte de Tropas Ary Parreiras 
Navio-Aeródromo Ligeiro Minas Gerais 
Gabinete do Ministro da Marinha 
Fábrica de Artilharia da Marinha 
Diretoria de Eletrônica da Marinha 
Estação Rádio Pina (Comandante) 
Comando-em-Chefe da Esquadra 
Corveta Imperial Marinheiro (Comandante) 
Diretoria de Comunicações e Eletrônica da Marinha_ 
Escola de Guerra Naval 
ContratOipedeiro Paraná (COinandande) 
Adjunto do Adido Naval nos Estados Unidos da América e 

Canadá 
Comissão Naval Brasileira em Washington (Presidente) 
Comando do I' Esquadriio de Contrato!pedeiros (Coman-

dando) 
Escola Naval 
Escola Superior de Guerra 
Comando da FOI\?a de Apoio (Comandando) 
Comissão Naval em São Paulo (Presidente) . 
Comando de Operações Navais (Chefe do Estado-Maior) 
Diretoria de Armamento e Connmicações âa Marinha (Di-

retor) .. 
Secretaria-Geia! da Marinha (Secretário-Geral) 
Comando de Operações Navais (Comandante de Operações 

Navais) 
Estado-Maior da Annada (Chefe do Estado-Maior da Ar

mada) 
4-Cursos: 

Escola Naval 
Aperfeiçoamento em Eletrôn:ica 
Comando e Estado-Maior da Escola de Guerra Naval 
Superior de Guerra Naval da Escola de Guerra Naval _ 
Superior de (]uerra da Escola Superi<JF de Guerra 

5 -CondecoraçõeS: 
Ordem do Mérito Naval no Grau de Grã-Cruz 
Ordem do Mérito Militar no Grau de Grande Oficial 
Ordem do Mérito Aeronáutico no Grau de Grande OfiCial 
Ordem do Mérito das Forças Annadas no Gran de Grã-CtUz 
Ordem do Rio Branco no Grau de Comendador 
Ordem do Mérito Juridico Militar no Grau de Alta Distinção 
Medalha Militar de Ouro com passador de platina 
Medalha Mérito Tarruindaré 
Medalha Mérito Marinheiro com duas âncoras 
Medalha do Pacificador 
Medalha Mérito Santos DunJCni 
Medalha da Cíuz Naval da Marinha de Portugal no Grau de 

!•Classe. 

(A Comissão de ConstituiÇão; Justiça e Cidadania) 

MENSAGEM N' 280, DE 1994 
(o' 649194, na origem) 

Excelentlssímos Senhores Membros do Senado Federal . 
___ Nos termos do parágrafo único, in fioe,_do artigo 104 da 

C_onstln.tiÇão, t.eDfiõ-_a ]loiu:ã. de sUb-meter à_ aprovação de Vqssas 
Excelências, o nome do Doutor VICENTE LEAL DE ARAUJO, 
Juiz do Tribunal RegiOil.jl Fedêra.l 4a. ~a Regiã9, com sede em Bra:
siiia - DF, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal 
de Ju.stiça, ria vaga reservada. a juízes dos Tribenais Regionais Fe
derais, decorrentes da aposentadoria do 1\finistrç> José_ Ci\ndido de 
CarvalhoFilh<!· __ . _ _ : . · . _. __ . . . . . . 

Os méritos do indicado, que me induziram a escolhê--lo para 
o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo curriculum 
vitae. 

· Brasília- DF, em 15 de agosto de 1994.-- IIIIIIJar Franco. 

CURRICULUM VfiAE 
1- Dados Pessoais 

Nome: VICENTE LEAL DE ARAÚJO 
Filiação: Martinho Xavíet de -Araújo e Bemadete Maria 

Leál 
-. Nascimento: 22.01.1943 

Naturalidade: JaicôS ''Piauí· 
Estado Civil: casado com Maria Nazaré Guanabara Leal 
Filhos: Paulo. Thaís Eveline, Renato e :Bemadette Marla 
Residência: SQS 216, Bloco G, apto. 303" . 
Brasília-DF-Fone: 346-3710 

2. Escolaridade 
Curso Superior: Bacharelado em Direito pela Universidade 

Federal do Ceará, turma de 1970. 
3. Outr_os Cur:sos ~ .. 
· - Curso Geral Inter-Americano de Policia (pós-graduação), 
na 'futemational Police ServiCeS11

, em WashJngton, D.C., U.S.A. 
em 1968-1969; · 

-Curso de Treinamento em 'Police Instructor Methods11
, na 

''Academy Internacional Police ServiC?~'',_e:m Washing~n D.C., 
USA.-196g 

- ...._ Curso de "Introdution to the United States of América", 
realizado em ''Washington Intemacional Center", em Washingtop., 
D.C., U S.A. - 1968; . 

- Curso de ExtensãOU.iiiVer8itária ení rfGrafologia, Expres
são dp Crime na Caligrafm", reariiado pela Faculdade de Direito 
da~-wa - · · 

- Cw:so de Especialização sobre 'Técnicas Contra Ativida
de Subversivas", promovido pela Academia de Polícia- Departa
mento de Polícia Federal- 1971; 

- Curso de Treinamento em Administração para Comandos 
e Chefias, promovido pela Escola de AdministraÇão do Ceará, 
1972; 

- Curso de Técnica de Entrevista, promovido pela Escola de 
Administração do Ceará, 1972; 

- Curso Básicó de Relações Públicas, promovido pela Fun
dação Getúlio V argas, em Fortaleza- 1970; 

- Ciclo de Estudos sobre Segurança Nacional e Desenvolvi
mento, promovido pela Associação dos Diplomados da Escola Su-
perior de Guerra, em Fortaleza- CE, 1973/1974; · 

- Cw:so de Aperfeiçoamento de Oficiais, promovido pela 
Polícia Militar do Ceará, em Fortaleza -1973/1974; 

-Curso de Extensão Cultural sobre Universidade e Lideran
ça Comunitária- Pró-Reitoria de Extensão da UFC- 1969; 

- Curso de Extensão Universitária sobre Direito Judiciário 
Penal- realizado pela Faculdade de Direito da UFC- 1968; 
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-Curso de_ Extensão Universitária sobre Dh'eito Penal Mili
tar, realizado pela Faculdade de Direito da UFÇ-:: 1968; 

- Curso de Especialização em ln""•tigação Criminais, reali
zado pela Divisão de Segurança Pública da USAID/BRASIL -
1967; 

-Corno de Guerra Revolucionária C'Special Warlero'~. na 
Escola de Guena nlo Convencional do Exército Americano, em 
Carolina do Norte, U-SA. - 1968; . . . - . . , .· ' 

- Curso Especial de_ L,ingua Inglesa, na Univernidade de 
Georgetown,emWashington, D.C, U.S.A.-1969; · 

- Curso de Extensão Universitária, promO~ddo _pelo Curso 
de Direito da UFC, sobre ''Execução dos Títulos de Crédito'~ em 
Fortaleza- 1975. -
4. Vida Prof"ISSiooal 

- Ingressou na Policia Militar do Cearã, em 7 de março de 
196!, e após concluir a Escola de Formação dos Oficiais 
(196111963), foi promovido, por merecimento intelectual- 1° lu
gar na turma- ao posto de Z'tenei:J.,te, em 15.11.19'63; 

- Em 1 o de abril de 1966, fqi promovido por ni&-ecimento 
ao posto de 1° TeJ:tç_nte. Em 30 de abril de 1971, foi promovido, 
por merecimento, áo posto de Capitão. Deixou O serviçO ativo da 
Policia Militarem 31 de julho de 19I4; 

- Ingressou na Magistratura Estadual em 1° de agosto de 
1974, quando assomiu o cargo de juiz de Direito Substituto da Co
marca de Orós - Ceará, após aprovação em consu_mo póblico de 
provas e títulos, classificado em 1 o lugar. 

-Ingressou na Magistratura Federal em21-de fevereiro de 
1976, quando assumiu o cargo de Juiz Federal SllbsiliUio, com 
exercício na Seção Judiciária do Ceará, após apiovação em con' 
curso público de provas e títulos classificado. _ 

- Em 13 de abril de 1977, por disposição constitucional, foi 
investido no cargo de Ju~ Fe4eral, exercendo as suas funções na 
1 o V ara da Seção Judiciária do Cearã;- - - · -

- Em novembro de 1982, foi removido, a pedido, para a 1' 
V ara da Seção Judiciária do Distrito Federal, entrando eni exerci-
cio em janeiro de 1983. _ _ - _ 

-Indicado em lista triplico pelo-Tribuuai~FOde)a!de Recur
sos, foi nomeado pelo Presidente da Repóblica para o cargo de 
Juiz do Tribunal Regioual Federal da I o gegiã(); tomando posse 
em 30 de maiÇO de 1989. · 
S. Funções Exercidas na Magistratura Federal: 

Primeira Instância 
-Juiz Federal da 2' Vara da Seção Judiciária do Cearã, de 

maiÇO a junho de 1976; 
-Juiz Federal da 1' Vara da Seção Judiciária do Cearã, de 

junho de 1976 a dezembro de 1982; 
- Juiz Efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, biê

nio 1977-1979; 
- Diretor do Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal no 

Ceará,l980a 1981; 
- Juiz Federal e Diretor do Foro da Seção Judiciária do Ma

ranhão, em substituição, em março de abril de 1979; 
- Juiz do Tribuual Regional Eleitoral do Maranhão, em 

substituição, em março e abril de 1979; 
- Juiz Federal e Diretor do Foro da Seção Judiciária da Jus

tiça Federal no Piau~ em Súbstiluição, emjúlho e agosto de 1982 e 
em abril de 1986; 

-Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piau~ em substitui
ção, em julho e agosto de 1982eemabril de 1986; 

-Juiz Federal da I' V ara da Seção Judiciária do Distrito Fe
deral, de janeiro de 1983 a maiÇO de 1989; 

- Jniz Federal e Diretor do Foro da Seção Judiciária do 

Acre, sem prejuízo de suas funções no Distrito Federal, de outubro 
a dezembro de 1985 e de julho de 1987 a setembro de 1988; 

- Juiz Federal e 'oiretor do Foro. da Seção Judiciária de 
Rondônia, em substituição, Sem prejuízo de sUas funções no Dis
trito Federal, em julho de 1985; 

- Juiz Federal da 4' V ara da Seção Judiciária do Cearã, em 
substituição, de janeiro a setembro de 1986; 

- Juiz Federal da 2' V ara da Seção Judiciária d6 Amazo
nas, em substituição, em outubro e novembro de 1986_ e em maio e 
junho de 1988; 

- Juiz Efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 
Federal, biênio 1987-1989; 

- Diretor do Foro da Seção Judiciária da justiça Federal no 
Distrito Federal, em 1989. 

Segunda Instância 

- Membro da 3'1\uma do TRF- 1' Região; 
. - Membro da Comissão de Regimento; 

-_Membro da Comissão Examinadora do 3° CoD.Curso para 
Juiz federal Substituto (1993/ 1994); 

- Membro do Conselho de Administração do TFR '- 1' Re
gião (1993/1995); 

- Presidente da Terceira Turma do TRF - 1' Região 
(1993/1995). 
6. Magistério 

-Professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Di
reito Constitucional na Academia de Policia Gen. Edgait! Fac6, da 
Policia Militar do Ceará, no peóodo de 1969 a 1974; 

- Professor de OSPB. no Ginásio e Escola Nonnal Epitácio 
Pessoa, eni Orós- Ceará, em 1974e 1975; 

-Professor de Direito -Civil e de Economia Política da Aca
demia de Policia Gen. Edgard Facó, em 1977; 

- Professor de Direito Administrativo no Curso dO Admi
nistração Pública da Universidade Estadual dO Cearã, em 1978. 
7. Conferências Proferidas 

- Cooperação entre atividades da Megislraturi; do Ministé
rio Público e da Policia Judiciária (Simpósio promovido pelo Go
verno do Estado do Ceará, em Tianguá- Ceará, maio de 1987); 

- Contrato Administrativo (2° Congresso Brasileiro de Ad
vogados, Simp6sio Direito 91, Fortaleza- Ceará, 1991 ). 

- Crimes Contra a AdministraçãoPúb!ica (Seminário para 
Superintendentes Regionais da Policia Federal- Brasflia- 1992); 

- Revisão do Contrato Administrativo (Semana de Altos 
Estudos, prcanovida pelo Tribunal de Justiça de Roraima, maio de 
1993); 

.,-A ética na atividade Judicial (Ciclo de Conferências para 
Juizes Federais, Conselho da Justiça Federa~ junho de 1993). 
8. Participações 

- Orador Oficial do Grêmio Felipe Tiago Gomes e Secretá
rio do Jomal_A.lerta, órgão daquele grêmio, em Jaicós - Piaui 
(195&/1959); 

- Orador Oficial do Grêmio Literário Gen. Edgait! Fac6 ( 
1961/1962); 

- Orador Oficial do Clube dos Oficiais da Polícia Militar do 
Ceará (197311974); . 

- Grande Orador da Grande Loja Maçônica do Ceará, du
rante o triênio (1979/1981); 

- Vice-Presidente do Rotary. Clube Fortaleza Sul 
(198CI'l98!); 

- Secretário da Delegacia Regional da Associação dos Di
plomados da Escola Superior de Guerra- ADESG -, em Fortale
za-Ceará (1972/1974); 
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- Membro da Academia Cearense de Letras Jurídicas; 
~Membro da Banca Examinadora do ConCurso Público 

para o cargo de Procurador do Estado do Ceará, nci fmal da década 
de 1970; 

-Membro participante do PI"C?grama de _C~ão Técnica 
da Agência p~ o Desenvolvimento Intemacional do Governo dos 
Estados Unidos, na cidade de Washington, D.C., U.S.A., de outu
bro de 1968 a fevereiro de 1969. 
9. Condecorações e Títulos 

-~Cidadão Honorário do Município de Or6s - Ceará, por 
decisão unânime da Câmara Municipal (1976); 

- Medallia "Mário-Bering", conferida pelagrande Loja Ma
çônica do Ceará (1980); 

- Medalha 'Tiradentes", conferida por Decreto do Governa
dor do Estado do Ceará, pelos relevantes serviços prestados ao Es-
tado (1984); --

- Medalha "Cidade de Fortaleza'\ conferida por decisão 
unânime da Câmara Municipal de Fortaleza- Ceará (1985); 

- Medalba do Pacificador, conferida pelo Ministério do 
Exército (novembro de 1987); · ~ · 

-Cidadão Honorário do Estado do Ceará, por deCisão unâ-
nime da Assembléia Legislaifva do Ceará (1992). ~ 

Brasília, 9 de julho de 1994- Vicente Leal Araújo. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

AVISOS DE MINISTRO DE ESTADO 

N"' 1.249 e 1.250/94, de 11 do corrente, do Ministro da Fa
zenda, encaminhando informações sobre os quesitos ~nstantes 
dos Requerimentos n"' 347 e 458, de 1994, de autoria dos Senado
res Eduardo Suplicy e Gilberto Miranda. 

N° 472/94, de 5 do cOiiente, do Ministro dos Transportes, 
encaminhando infoimações sobre os quesitos constantes do ReR 
querimento n° 467, de 1994, de autoria dos Senadores Marco Ma
ciel e Mauro Benevides. 

As informações foram encaminhadas, em cópiaS., 
aos requerentes. 

Os Requerimentos vão ao AiqWvo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Expediente lido 
vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto que vai ser lido pelo Sf' I 0 Secretário. 

É lido o segninte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 52, DE 1994 

Altera a Lei n° 5.700, de 1° de setembro de 
1971, que "Dispõe sobre a forma e a apresentação 
dos Símbolos Nacionais e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.l0 0sarts. 31,35 e36 da Lei n•S.100,-de :iôde setem

bro de 1971, passam a ter a seguinteredação: 

"Art. 31. São consideradas manifestações de des
respeito à Bandeira Nacional sua apresentação e utiliza
ção, em institriiçõeS-e-cemõliias ohc~_J?.as seguintes 
coudições; - - ~ 

I - em mau estado de conseivãçãO~ 

n - com forma, cores, proporções, dístico ou ins
crições não previstas nesta Lei; 

m - como roupagem, reposteiro, pano de boca, 
guarnição de mesa, revestimento de tribuna, cobertura 
de placas, retratos, painéis ou monumentos, ou qualquer 

outra utilização não prevista na Seção I do Capítulo Ill 
desta Lei. 

Art. 35. É contravenção penal a viOlação das dis
posições dos Capítulos Irre_ V des~ Lei. 

Pena- prisão simples de 15 (quinze) dias a 3 
(três) meses, ou multa. 

Art. 36. É crime -iinpedír, perturbar ou vilipendiar, 
publicamente_, o culto à Bandeira ·ou a execução do Hino 
Nacional. 

~ Pena- detenção: de" I (U0:.) ~ês a I (um) ano, ou 
multa." 

Att. 2° Esta Lei entra _em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
A Lei n° 5_700, de l 0 de setembro de 1971, que "Dispõe so

bre a forma e a apresentaçãO dos Símbolos Nacionais e dã outras 
providências 11

, em seu CapítUlo VI prevê penalidades para a "vio
lação de qualquer dispositivo da presente Lei". (grifo ~osso)_ _ 

A Lei n° 5.700, num eX:fenSo texto, dispõe, coni minúciás-, 
sobre formas, cores, proporções, disticos e inscrições da Bandeira 
e Almas Nacionais e detalhes técnico-musicais da execuçãO fu.Stru
mental e do canto do Hino Nacional. 

. __ Ora, parece justo que, visando à perenidad~.-~o~-Símbolos 
Nacionais, se exija das institUiçôéS públicas e particulares o cum
primentO rígido dessas disposições. quando ihl: _apresentação dos 
Símbolos em atos e cerimônias oficiais. É, também, adequado, que 
penalidades sejam estabelecidas para aqueles que, nessas situaçõ
es. infringfrem as disposições lêgais, ou pai-a que~ em qu~lquer 
situação, vilipendie ou aja cOm flagrante desrespeito aos· nossos 
Símbolos. 

No entanto, a Lei n° 5.700, muito abrnngente, estabelece penas, 
também, para violações ooonidas no quadro de mauüestações sociais 
espoutâneas, oude a iguotância inooeote e a alegria e exaltação patrió
tica conCOirem mais para um sadio sentimento cívico do que a obri
gatoriedade de obediência à rigidez das disposições legais. 

Dessa forma,. seria absolutamente imprópria e constrange
dOia (para a autoridade) a imposiÇãO depena a um cidadão que, 
com profundo ardor cívico, conduza. durante as comemorações da 
vitória de nossa seleção de futebol, uma Bandeira Nacional com 
forma, dimensões ou inscrições fora dos padrões legais. Em casos 
dessa natureza. o cumprimento da lei concorreria, ao inverso do 
que se pretende, para um esfriamento do espírito cívico. Por outro 
lado, o não-cumprimento da lei conduz a sua desmoralização. 

Pensamos, ainda, que a utilização estilizada de adornos que 
lembrem as cores e as formas do Pavilhão Na_cional não se consti
tui em sinal de desrespeito. Ao contrário, pr3.tica comum-em ou
tros países. concorre para o desenvolvime~o de um salutar 
espírito-patriótico. - - - - -

Ocorre, também, que, em seus arts. 35 _e 36, a Lei n° 5.700 
estabelece um processo penal inconstituciolial, quando prevê que 
penas de ~!llta .sejam aplicadas por "autoridade policiai". Além 
disso, em detexminadas situações, a gravidade das infrações contra 
os Símbolos Nacionais podem indicar que uma pena maior do que 
multa, única existente no teXto atual, seja mais adequada. 

Esta proposição pretende conigir as falhas da Lei n° S. 700, 
acima apontadas, e, dessa forma, contribuir para o aprimoramento 
do _espírito cívico de nossos cidadãos. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1994 - Senador Júlio 
Campos. 
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lEGISLAÇÃO CITADA 
LEIN"5.700DE J•DESElEMBRO DE 1971 

Dispõe sobre a forma e a apr-esentação dos 
Símbolos Nacionais, e dá outras providências. 

Art. 31. São consideradas manifestações de desrespeito à 
Bandeiia Nacional, e portanto proibidas: 

I- apresCritá-la em mau estado de conservação; 
li- mudar-lhe a fOtma, as·cores, as proporções, o dístico ou 

acrescentar-lhe outras inscrições; 
m- usá-la como roupagem, reposteiro, pano de boca, guar

nição de mesa, revestimento de_ tribuna, ou com~- cobertura de pla
cas, retratos, painéis ou monumentos a ~ugunir, 

IV - reproduzi-la em rótulos ou invólucros de produtos ex
postos à venda. 

CAPÍTULO VI _ 
Das Penalidades 

Art. 35. A violação de qualquer disposição da presente lei, 
excluidos os casos previstos no art. 44 do Decreto-Lei n° 898, de 
29 de oumbro de 1969, sujeita o iilfriilor à multa de I (uma) a 4 
(quatro) vezes o maior saláiio míriiino_-_e.IifVigor!·_~leVada ao dobro 
nos casos de reincidência. 

Art. 36. A autoridade poli~iaf qúe- tomãr Conhecimento da 
infração de que trata o artigo anterior, notificará o autor para apre
sentar defesa no prazo de 72 (setenta e duas) horas, fmdo o qual 
profe:rir.i a sua decisão, impondo ou não a multa. 

§ 1 • A autoridade policial, antes de proferida a decisão, po
derá determinar a realização, dentro do prazo de 10 (dez) dias de 
diligências esclarecedoras. se julgar necessário ou se a parte o re
querer. 

§ z• Imposta a mlllta, e uma vezhomologada a sua imposi
ção pelo juiz, que pOderá proceder a uma instrução sumária, no 
prazo de 10 (dez) dias, far-se-á a respectiva cobrança, ou a conver
são em pena de .detenção, na forma da lei penaL 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia - decisão tenninativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O projeto será pu
blicado e remetido à comissão competente.. 

Sobre a mesa, aviso que será lido pela S:t" 1 .. Secretária. 

É lido o seguinte 

TRlBUNAL DE CONTA.S.DA UNIÃO__ . 
A VJSO N• 521JGI'-T.CU ------Brasfiia,DF, 8 de agosto de 1224 

Senhor Presidente, 
Encaminho a Vossa Excelência Notas Complerllentares re

metidas a este Tribunal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Na
cional, relacionadas a expedientes internos, contendo 
esclarecimentos sobre matéria constante no Relatório sobre as 
Contas do Govemo da República, relativas ao exercício fmaiJ.ceiro 
de 1993, às fls. 75 e 173, encaminhado a essa Presidência oom o 
Avison• 446-GPffCU, de 17 de junho de 1994. 

A seu alto critério, poderá Vossa Exoelência detenninal: se
jam as referidas considerações, oportunamente, apreciadas porRe
lator designado pelo Cougresso Nacional, com vista ao julgamento 
das mencionadas Coutas do Governo. 

Atenciosamente, - Élvia Lordello CaSielio Branco; Mi
nistra-Presidente do Tribunal de Contas da União. 

NOTA 
PGFN/CDAJN• 1!5 Brasilia, 18 de julho de 1994-

SeuhorProcurador-Geral, 
COm referêD.Cia ao dado apresentado em trecho da Ata n° 

28, de 16 de junho de 1994, aprovada em sessão extraordinária do 
Egrégio Tribunal de Contas da União; versahdo sobre o valor total 
relativo às inscrições canCeladas pela PGFN em 1993, esclareço a 
y_ saque grande parte dos cancelamentos oconidos são devidos a 
questão técnica da SIDA. 

O sistema conta-corrente, ao processar o pagamento parcial, 
efetua o cancelamento da inscrição, reinscrevendo o saldo rema
nescente. Com isso, o valor das inscriçõeS cancelad.a$ será natural
mente bastante alto. 

Outro motivo dos altos valores cancelados, diz respeito ao 
caso de lnscrição de débito com pagamento já efetuado no âmbito 
da SRF. Por um motivo qualquer, o sistema conta-corrente da SRF 
_falha ao Identiflcar os reais-débitos, enviando casos eni que já hou
ve a quitação da divida, para inscrição por esta Procuradoria. As
sim. constatado o pagamento, as unidades da Procuradoria da 
Fazenda são obrigadas a efetuar o cancelamento dessas inscrições. 

Já solicitei à Copea/Setpro que verifique o montante em 
cruzeiros, efetivamente cancelado nos anos de 1992 e 1993. De 
acordo com o Gerente da _Coopea, Maurlcio Saraiva, o trabalho 
será entregue à COA até a próxima semana. CCiiif isso, será possí
vel fornecermos ao TCU todos os dados relativos a estes cancela
mentos. 

Atenciosamente, Luiz Frederico de Dessa Fleury, Coorde
nador da Divida Ativa da União. 
NOTA N" 05/94 
Assunto: FGTS e o Tribunal de Contas da União. 

Seubor Procurador-Geral, 
1. O Tribunal de Contas da União reuniu-se em sessão ple

uária e solene no dia 16 de junho último (Ata n• 28- DOU de 1 •-
7 -94, Seção I, pág. 9.865) para apreCiar, discutir e votar o Balanço 
Geral da União e as respectivas contas do exercício fmariceiró de 
1993-

2. Do volumoso relatório chamou-me a atenção a parte con
tida no sub-item 2.4.1. em que se analisa a questão do FGTS, a 
atuação dos diversos órgãos envolvidos e faz criticas à legislação e 
à atuação _da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Essa parte 
do relatório resultou de auditoria especial que o referido Tribuual 
mandou proceder e. na sua literalidade, parece transcrever análises 
e conclusões dos auditores. As criticas e conclusões assim se resu
mem: 

"Embora sejã.Iouvável a intenção do legislador no 
que se refere à representação judicial do FGTS, verifica
se que a Lei n° 8.844194 inclui na competência da PGFN 
matéria não defmida na LC n• 73193 - hierarquicamente 
superior- o-que-pode gerar-oonflit.gs-intetpretati:vos_.no 
momento da sua aplicação. 

V ale consignar a esse respeito, que a Secretaria de 
Fiscalização do Trabalho SEFIT - Delegacias Regionais 
dO _Tiabalho não tem logrado êxito no enc<!minhamento 
dos processos de cobrança à PGFN, uma vez que os 
mesmos são devolvidos àqueles órgãos.. Esta situação 
também prevaleceu durante todo o exercício de 1993". 
(pág. 9878) 

''A constatação da SEFIT comprova que a PGFN 
descumpriu o art. 17 da Medida Provisória n• 302 e o 
art. 18 da Lei n• 8.422/92, desde a vigência desses dis
posítivos até a publicação da Lei Complementar n• 73, 
que deixou ~e incluir na competência da PGFN a incum-
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bência de executar os débitos do FGTS. 

Essa atribuição voltou -a sei--incluída- na responsa
bilidade da PFGN com a edição da Medida Provisória n• 
393/93, que se lriulsformo'u na L:ei n' 8.844/94;éonc!ui
se, desse modo, que aquela Entidade (sic) não foi eficaz 
na representação judicial do FGTS, com· vista à execu
ção dos débitos para com o FGTS." pág. 9883) 

''lnoperância da cobrança judicial dos débitos de 
contribuições, por falta de representação legal, provo
cando enormes prejuíZoS ao Fundo, porque a Previdên
cia Social (JNSS) não executa, atualmente, os débitos 
oriundos do extinto BNH nem a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional promoveu a execução dos novos pro
cessos - nóS termos da Lei n° 8.422/92 até a edíção da 
LC n• 73/93 - sendo editadas leis lacunosas (7 .839/89 e 
8.036/90), representando incentivo à sonegação e deses
tímulo aos fiscais, porque é improdutivo fiSCalizar se 
não tiver quem execute o débito na esferajudicial.11 (pág. 
9884) . 

"Com esse propósito, entendemos que, algumas 
medidas corretiVas podem ser tomadas para se obter o 
equilíbrio financeiro do Fundo: 

- A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
deve efetuar a cobrança judicial dos inilhares de proces
sos oriundos de _notificações feltas peJã fisca.Ii7.ação e 
que se encontram paralisadas nas Delegacias Regionais 
do Trabalho, com toda tramitação na fase administrativa 
já concluída" (pág. 9884) 

3. A situação fálica descrita revelando a ínércia na execução 
judicial é verdadeira. Não pretendemos brigar com os fatos. Entre
tanto, a causa que levou a essa sihlação é falsa, posto que a inércia 
é atribuída à PGFN. 

4. A Nota de 28-7-93 da minha autoria, entregue a V. s•, re
vela as verdadeiras causas que até 31-12-93 dificultaram a ação de 
execução judicial do FGTS. 

5. 1ão logo editada a Lei n• 8.844, de 20-1-94,!)lCOillen(!el 
ao Sr. Luiz Frederico de Bessa Flemy, Coordenador da Divida 
Ativa, que agilizasse os trabalhos de passagem dos processos do 
Ministério do Trabalho, JNSS e CEF para a PGFN. A situação se 
apresenta hoje como descrita na Nota anexa preparada por aquela 
Coordenadoria. 

6. A critica constante do relatório no sentido de que a Lei n° 
8.844'94 não poderia ter atribuído a competência para representar 
em juizo o FGTS à PGFN, não tem sustentação. A outorga de 
mandato pode ser particular, pública ou legal. Não hã necessidade 
de lei complementar. _ _ _ 

7. Em razão dos fatos acima sugiro a V. saas seguintes pro
vidências: 

7.1 - Encaminhamento de oficio à Presidência do Tribunal 
de Contas da União nos termos da minuta anexa. 

7 2.. - Encaminhamento de oficio à Presidência do Setpro 
dendo conta da gravidade de situação e da urgência na organização 
do sistema de processamento do FGTS. · 

Brasília, 6 de julho de 1994.- Dirceu Antônio Pastorello, 
Procurador-Geral Adjunto da Fazenda Nacional. 
NOTA 
PGFN/CDA/N" 106 Em6 de julho de 1994 

Senhor Procurador-Geral-Adjunto, 
Com relação aos trabalhos desenvolvidos por esta Coorde

nadoria, visando a assunção pela PGFN, da cob1ança judicial do 
FGTS, informo a V. s• o seguinte: 

~t·,t-f--....~§1:,"""':'.:.--:-

Ap6s a edição da Lei n° 8'.844/94, que previu a competência 
da Procuradoria.(Jeral da Fazenda Nacional para inscrever e co
brar judicialmente os créditos relativos ao FGTS, esta Coordena
doria promoveu uma série ·ae _ reuniõe_s co~ representantes do 
Ministério do Trabalho, CEF e-PiocUradoria do JNSS, com o pro
pósito de estabelecer um proceditnento que pemtitisse, de forma 
ordenada, o recebimento dos processos de cobrança do FGTS; 

Foi solicitado pela CDA que tanto o Ministério do Trabalho 
quanto a Procuradoria do INSS somente iniciassem o envio dos 
processos após o estabelecimento do procedimento de remessa, 
pa,ra que fosse possível à PGFN efebrar o exame, de cada um dos 
prOcessos, visando com isso efetuar uma cobrança mais segura; 

O exame a ser feito pelas unidades estaduais da Procurado
ria da Fazenda Nacional é necessário, tendo em vista que grande 
parte dos processos administrativos de cobnmça do FGTS são ex
tremamente mal instruídos. Também em razão do grande vqlume 
de feitos judiciais· (cerca de 150.000 processos, segundo dados da 
Procuradoria do INSS), em necessária a adoção de um procedi
mento que assegurasse o envio paulatino dos processos à PFN. 

Contudo as Procuradorias Regionais do JNSS passaram, de 
iniediato, a enViar-as refãções de fciitos judiciais às unidades da 
PFN. E estas, por sua vez, desde março deste ano já estão sendo 
intimadas para aluarem em juízo. 

Assim, a situação atual quanto à insorição e cobnmça do 
FGTS resume-se à seguinte: --- -

a) as Delegacias do Ministério do Trabalho estão enviando 
os processos administrativos para inscrição dos débitos do FGTS. 
Contudo, estas inscrições eStão sendo feitas ma.riualmente, sem 
qualquer utilização do SIDA, pois a cobnmça do FGTS exige sis
tema próprio, em razão das peculiaridades da cobrança do FGTS, e 
a PGFN não tem qualquer condição financeira de arcar ocm as 
despesas de desenvolvimento e 4Dplantação desse sistema; 

b) com isso, conforme foi dito anteriormente, as ~ções 
dos débitos do FGTS estão sendo feit~ manualmente, pela mesma 
forma que a Procuradoria realiza há vinte anos; 

c) o acompanhamento dos processos judiciais, que iniciou
se há pouco, devido ao pequeno número de Procu.mclores em todo 
o Pais (cerca de 300 Procuradores), em razão da falta de estrutura 
de apoio e também em virtude da carência de recursos fmanceiros 
que possibilitem o pagamento de diãrias e passagens para o acom
panhamento das ações em comarcas do interior, vem sendo feito 
com grande dificuldade: 
_ E além de tudo isso, devo lembrar que a PGFN não pode 
descurar-se de suas obrigações principais, que são a cobrança de 
débitos tributários ou não, inscritos como dívida ativa da União e a 
defesã. da Fazenda Nacional nas causas de natureza fiSC3.1. No de
sempenho dessas funções os 300 Procuradores da FaUnda NaciO
nal em todo o País têm a responsabilidade de acompanhar cerca de 
750.000 processos. Dessa forma é cocreto afumar que o acompa
nhamento dos processos judiciais de cobrança do FGTS será feito 
com extrema dificuldade, em razão da carência de recursos pes
soais e fmanceiros. 

Mas como a PGFN tem a obrigação legal de ocbrar os débitos re
lativos ao FGfS, a CDA instruiu as uriidades estaàiais a efetuar a inscri
ção de tais débitos e iniciar o arom!>Jllhamento das ações exerutivas. 

Quanto ao recebimento dos créditos do FGTS, foi acertado 
com a CEF a adoção do seguinte proceditnento Gã informado às 
unidades estaduais da Procuradoria da Fazenda Nacional): 

"A PGFN encaminhará o· processo para a CEF 
(Superintendência Regional- SUREG); 

a CEF calculará o débito e emitirá uma gnia de rece
bimento (GR); 
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a CEF devolverá a guia (GR) pt:eenchida à PGFN, 
juntamente com -o processo; 

de posse da GR, a Procuradoria calculará 20% do 
valor total a título de encargo legal; 

o valor resultante dos 20% do total do débito será 
recolhido através de DARF. com o· código--de receita 
7934, no campo Valor da Receita; 

a PGFN entregará a GR e o DARF ao devedor, 
para pagamento na CEF; -

a CEF, devolverá. os comprovantes de pagamento 
à PGFN, que os juntará ao processo; -

a Procuradoria devolverá o processo à origem.11 

Quanto ao ~envolvimento de um sistema inforrilatizado e 
ptóprio para a cobrnriça do FGTS, a CDA, após manter alguns con
tatos com a CEF, conseguiu fazer com que o Conselho CUrador do 
FGTS se_ dispusesse a arcar com os: .custos _desse §i,stema. estando o 
fechamento deste acordo _4epe_ndendo apenas do detalbamento das 
despesas, para a implantação do sistema, que serà feito pelo Setpro. 

Esse é o breve relatório sobre o que foi feito até aqui para o 
início da cobrança do FGTS. 

Atenciosamente,- Luiz Frederico de Dessa Flelury, Coor
denadoria da Dívida Ativa da União. 

Nota 
Assunto: Competência para cobrança judicial dos débitos 

relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de que trata a 
Lei n• 8.036, de 11 de maio de 1990. _ 

I. O Senhor Ministro de Estado da Previdência Social, pelo 
Aviso n• 276-GM-MPS, de 28 de maio de 1993·,-afumando que 
desde a edição da Lei n• 8.422, de 1992, a "Previdência Social per
deu a legitimidade ativa para promover a execução dos créditos do 
FGTS, tomando-se parte ilegitima nesses feitos 11

, voha a reiterar, 
ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, a necessidade de uma 
pronta solução governamental para a problemática. Referido expe
diente veio a esta Procuradoria-Geral através da Chef:ta de Gabine
te do Senbor Miuístro da Fazenda para o fim de exame e parecer. 

2. A questão não é desconhecida desta Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional,. principalmente a partir da edição da Lei n° 
8.422, de 13 de maio de 1990. Isto porque o art. 18 do referido di
ploma legal atribuiu à Procuradoria-Geral da Fãzenda Nacional a 
competência para promover a execução judiCial doS créditos relati
vos a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Essa lei veio a 
preencher a aparente indefinição de competêtida:-criada ap6s a edi
ção da Lei n• 7 .8:>8, de 12 de outubro de 1989 que, revogando in
teirnmente a Lei n• 5.107 de 13 de setembro- de I9ô6- e suas 
alterações posteriores, acabou por retirar da Previdência Social a 
sua competência para cobrar em juízo tais contribuições, como 
previa o arL 19 da lei revogada. Essa aparente indefmição conti
nuou apos a edição da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990 que, 
consolidando as normas de regência do Fundo_ de _Garantia do 
Tempo de Serviço, revogou a Lei n• 7.839, de 1989. 

3. Ocorre que essa indefinição de competência, esse vazio 
do 'Jus postulandi11

, nunca existiu e a razão é muito simples. A 
atnbuição de poderes para atuar em juízo em nome 4a União e de 
suas autarquias não se resolve com base no princípio da mera dele
gação de atri_buiçõe:fdO direito administrativo. Trata-Se de manda
to, ·cuja outorga só é possíVel através ~e lei. Ora. ao tempo do 
início de vigência da Constituição Federal de 1988 vigorava a Lei 
n° 5.107, de 13 de--setembro de 1966 que citribiií3. a -competência 
para estar em ]l_ízo à Previ4~ncia Social através _de seus procura
dores autárquicos. O arL 29 do Ato das Disposições Constitucio-

nais Transitórias da Carta de 1988 estabeleceu a seguinte regra de 
cqmpetência para a repre~n~ão judicial: 

"Enquanto não aprovadas as leis complementares 
relativas ao Ministeii.O Público e à Advocacia-Geral da 
União, o Miuístério Público Federal, a Procuradoria-Ge
ral da Fazenda Nacional, as Consultorias Juridicas dos 
Ministérios, as Procuradorias e Departamentos; Juridicos 
de autarquias federais coin nipresentação própria e Os 
membros das Procuradorias das Universidad~s fundacio
D.a.is póblicas continuarão a exercer suas atividades na 
área das respectivas atribuições''. 

Significa dizer que a Constituição Federal de 1988 conge
lou as cOmpetências existentes no dia 5 de oumbro de 1988, não 
podendo.. o legislador otdinário, como fez atravé~ _da Lei D0 

8.422'92, alterá-las enquanto não editadas as leis Coq:Iplementares 
referidas pela Carta Constiblcional. 

4. Não obstante as chí.vidas de natureza constitucional que a 
edição da Lei n• 8.422/92 pudesse suscitar a Pl;ocuradoria Geral da 
Fazenda Nacional, embora com reduzido quedro de procnradores e 
(unci~os, tentou por todas as fo~s ~ cumprimento à lei. 
Inún:iéras dificuldaaes se apresentaram tais como: 

a) imediatamente após a edição da Lei n• 8.422, de 13-5-92, 
o IN'SS passou a orientar seus· representantes para que pedissem 
em jUízo a substituição proc'essual sem que qualquer acervo tives
se sidO passadO para a ProcúradOria-Geral da Fazenda Nacional~ 

b) ern 19 de novembro de 1992 o INSS afumava que não tj: 
nha nenhum controle sobre os processos judiciais e nem sabia o 
número deles, mas estimava em 200 a 250 mil; 

c) em 10 de dezembro de 1992 a Caixa Econômica Federal 
também afumava inexistit" controles e pessoal para ajuizar execu
ções fiscais; 

d) em 21 de dezembro de 1992 cbegou ao conhecimento da 
PGFN que o Miuistério Público do Estado de S. Paulo havia se de
sobrigado do trabalho de execução fiacal do FGTS; 

- e) A PGFN não tinha competência para iuscrever o débito e 
não tinha documento próprio de arrecadação da receita já que nãO 
poderia receber por Darf nem amigavelmente, nem em juízo; 

5. Em 11 de fevereiro de 1993 foi publicada a Lei Comple
mentar n° 73, de 10 de fevereiro de-1993 que, no seu art.·12, não 
atribuiu à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a competência 
para inscrever em dívida ativa e executar emjufzo os devedores do 
FGTS. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, o FGTS não 
tem natureza tributária. O FGTS é uma contribuição decorrente da 
intexvenção da União a favor de categorias profissionais, ·coniO o
são, a contribuição sindical, as contribuições a favor do SESI. 
SE,SC, SENAI, SENAC etc. Tem natureza trabalhista isto é, nas
ceu da necessidade de garantir o tempo de serviço do trabalhador. 
É contribuição substitutiva da antiga indenização txabalhista. Nas
ce das relações de trabalho como obrigação imposta por lei ªo em
pregador. Assim, sendo propriedade do trabalhador não teria a 
PGFN legitimidade para estar em juízo por não se tratar de dívida 
ativa tributária ou causa de natureza fiscal. Dessa forma a Lei n° 
8.422, de 13-5-92 teria perdido sua eficácia ficando a repre
sentação judicial para cobcança do FGTS iudefmida. 

Corrobora essa afnlllllÇão a recente decisão do Tribunal Regio
nal Federal da 2" Região, Rio de Janeiro, conforme a seguinte ementa: 

"Apelação Cívil n" 93.02.00727-8/R.J 

Relator: Exm0 S~ Desembacyldor Federal Clélio Erthal 

Apelante: !NSS/CEF 

Procurador: Wellington Cordeiro de Miranda 
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Apelado: Hellmutb Siegner 

Vara de Origem: Js•v.F:IIU 
Ementa 

FGTS. Processual Cívil. Extinção do ProCesso. 
Execução Fiscal. Legislação Ativa do INSS. 

- Tratando-se de dívida para com o FGT$ e não 
havendo intimação pessoal do procurndoc da Autarquia, 
descabe a extinção do processo, com base no art. 267, m 
doCPC. 

- A despeito da Lei n• 8.422/92, o INSS oonserva 
a legitimidade para ajuizar as execuções fiScais para ro. 
brar dívidas decon'entes do FGTS; principalmente_ após 
o advento da Lei COmplementar no 73t<J'3-, cjlle inStituiu a 
Advocacia~Geral da União. 

- Recurso provido. 

Ac6rdão 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes 
as acima indicadas; 

Decide a primeira Turma do_ Tribunal Regional 
Fedem! da 2• Região, por unanimidade, dar JnUVimento 
ao recurso, na fomta do Relatório e do Voto constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presen
te julgado. 

CuStas, como de lei 
Rio de Janeiro, 26 de abril ile !993 (<lata do julga

mento)." 

6. Segundo o disposto na Lei n• 8.036, de 11 de maio de 
1990, a fiscalização, o lançamento, o preparo e julgamento dos 
processos administrativos, são da competência do Ministério do 
Trnhalho e da Previdência Social (art. 23) (noie-se, antes di Lei n• 
8.422/92 que organizou os nrinistérios separando o do trab3Iho do 
da Previdência Social). Ao mesmo tempo o § 5• do art. 23, estabe
leceu que o processo de fiscalização, de autu:tção e de imposição 
de muitas ''rege-~d! polo<lisposto no Títl!!o V!! da CJ..T, respeita-
do o privilégio do FGTS à prescrição trintenária". 

Alravés da Instrução Normativa n• I, de 19 de juuho de 
1992, da Secretaria Nacional do Trnbalho, o antigo Ministério do 
Tmhalho e da Administração regulameutoo o exezclcio das ativi
dades de fiSCalização, esta exercida "em nome da Caixa Econômi
ca Federal", como diz o art. 12. Seguiu-se a_Portaria ri0 426, de 
29-6-92, do Ministério do Trnbalho e da Adnrinistração, diSpondo 
no art. 42 que fmdo o processo administrativo de lançamento este 
deveria ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio
nal para execução rios termos do art. 18 da Lei n• 8A22, de 13 de 
maio de 1992 - -- · -

7. Cumpre, por oportuno, regislrar que a Comissão Parla
mentar Mista de Inquérito destinada a examinar irregularidades na 
administração do FGTS do trabalhador- Requerimento n• 592/91-
CN, concluiu os seus traballi.os, oferecendo, após profunda análise, 
relatório onde se lê, como uma das conclusões, a seguinte: 

"3) O processo de cobrança judicial d_os débitos 
para com o FGTS é de iniciativa exclusiva do trabalha
dor, seus dependentes ou sucessores, ou ainda do sindi
cato, na qualidade de suhstituto processual, inexistiudo 
previsão para que o agente operador do Fundo possa, 
igualmente, acionar os empregadores inadimplentes para 
que efetuem o recolhimento." 

A referida Comissão apresentou, então, o Projeto de Lei do 
Senado n• 105 em 25 de junho de 1992, que, desde 2 de abril de 
1993 até a presente data encontra-se na Comissão de Assuntos So
ciais do Senado Fedem! aguardando pareoer. Tal JnUjeto, estabele
ce, nos arts. 24, 27, 28, 29, 30 e 41, as seguinies normas a respeito 
de fiscalização, inscrição e representação judicial:. 

"Art. 24. A fiscalização do disposto no art. 12, no 
art. 13; no art. 19, inciso II, e no art. 20, capnt, desta lei, 
selá exezcldo pelo Ministério do Trabalho e da Administra
ção e pelo Ministério da Previdência Social, com base em 
planos anuais de ação fiscal, elaborados oonjuntamente." 

11Art. 27. Compete ao órgão que proceder a fisca
lização, além dos procedímentos previstos no Titulo VII 
da CLT, fazer o levantamento dos débitos poxventura 
existentes e fornecer à Caixa Econômica Federal os ele
mentos necessários à instrução da cobrança judicial 11 

"Art. 28. sem·prejllízo do disposto ·no art. 29, a 
CEF, de posse dos elementos fornecidos na forma do ar
tigo anterior, deverá proceder à colaança judicial dos dé
bitos levantados. 

Parágrafo únicO. -A CEF deverá infori:riar aos tra
balhadores interessados, diretamente ou através do sindi
cato da categoria, da propositura da ação." 

"Art. 29. Poderá o próprio trabalhador, seus de
pendentes e sucessores, ou ainda o sindicato a que esti
ver vinculado, na qualidade de substituto processual da 
categoria profissional e sem necessidade de instrumento 
procuratório, acionar diretamente a empresa por intermé
dio da Justiça do Trnhalho, para compeli-la a efetnar o 
depósito das importâncias devidas nos tennos desta lei." 

Parágrafo únicO. O Conselho Curador e a CaiXa 
Econôm.ica Federal deverão ser notificados da propositu
rn da reclamação. 

"Art. 30. É competente a Justiça do Trabalho para 
julgar os dissf.dios entre trabalhadores e os empregadores 
decorrent_~ da aplicaçi9 desta lei, mesmo quando a Cai
xa Econômica Federal figurar como litisconsorte. 

Parágrafo único. Nas reclamatórias trabalhistas 
que objetivam o ressarcimento de parcelas ~lativas ao 
FGTS, ou que, direta ou indíretamente, impliquem essa 
obrigação de fazer, o juiz detenninarã que a empresa su
eumbente jllUOOda ao recolhimento imediato das impor
tâncias devidas a tal título. 11 

"Art. 41. A Caixa &OOilmica Federal deverá pW:. 
ceder à cobrança judicial dos débitos levantados antes de 
vigência desta lei." 

8. Parn solucionar esse vazio de capacidade postulatória em 
juízo recomenda-se, pela relevância e urgência, seja a matéria vei
culada por ~edida provisória com a seguinte sugestão: 

a) atribuir a oompetência, parn fiscalizar, inscrever em dívida 
ativa e JnUIDOVer em juízo a execução fiscal ao Instituto Nacional de 
Segmidade Social. A razão lógica e de economia de= públicos 
se assenta no fato de que é essa autarquia que fiscaliza as folhas de pa
gamento das empresas, tem C01pO próprio de fiSCais, expede nonnas 
sobre aferição de base de cálculo das oontribuições prevideuciário, 
que é a remunernção paga a qualquer Utnlo pelo empregador (quase 
similar à base de cálculo do FGTS), tem procuradores autárquicos 
oom represeutação judicial e já ern, ao tempo da criação do FGTS, a 
Previdência Social que detinha tais atribuições. 
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b) imperioso tamb6m definir no ato legislativo o Órgão 
competente do Poder Judiciário para conhecer das ações de ex-ecU
ção judicial dos débitos do FGTS, devendo ficar claro que se fará 
pela forma da execução fiscal e competente seiâ ilustiça Federal. 

Com essas considerações encamib&o a presente Nota ao Sr. 
Procurador-Geral da Fazenda Nacional como subsidies à proposi
tura de resposta adequada do Sr. Ministro da Fazenda ao Aviso 
Ministerial referido na parte introdutória desta Not;t._ _ _ 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em 28 de julho de 
1993.- Dirceu Antonio Pnstorello, Procurador-Geral-Adjunto da 
Fazenda Nacional. 
Notas Complementares 

I. em 14-9-93 ...: Gazeta Ml>rcantil - pãg. 6 - noticiou 
como processo em pauta na ordem do dia: projétõ de lei que altera 
a Lei n• 8.036 que dispõe sobre o FGTS. 
OFÍCIO N• 521/PGFN/PG Brasília, 18 de julho de 1994 
A Sua Excelência --- ---- -- ------ --

Ministra Élvia Lordello Castello Btailto 
Presidente do Tribunal de Contas da União 
Brasília- DF. 

Senhora Presidente, 
O Diãrio Oficial da União, de_l 0 de julho de 1994, contém 

a publicação da Ata n• 28 da Sessã9 E~!rilordinãriii Plenãria desse 
Egrégio Tnbnnal de 16 de junho último, oportunidade em que fo
ram votadas e aprovadas as Contas: e o Baiançõ Geral-da União re-
lativos ao exerciciõ fmanceiro de 1993. -=- - -

O exaUstiVo e brilhante reJat6rio apresentado e votado mereceu, 
minha melhor atenção, notando que alguiuas cólicas foram feitas ã 
atuação da Procw:adoria-Geral da Fazenda Nacional na ~ecução judi
cial das contribnições do FGTS. (pãginas 9877a 9885). 

Cumpre-me ressaltar que a auditoria especiã.I re-alizada ter
se-ia louvado apenas em informações do SerViço-de Fiscalização 
do Ministério do Trabalho, não de todo corretas., sem ao menos 
qualquer oitiva da Procuradoria-Geral da Fazenda NacionaL 

Na verdade, a pmir da Lei n• 8.036, de 11 de maio de 1990, 
que, revogando a Lei n• 7.S39, de 13-10-89, consolidou toda ale
gislação referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS, ficaram sem definição: a) a possibilidade de se Cobrar ditas 
contribuições pela forma executiva, à_ falta do título extra-judicial 
próprio; b) a representação judicial. · · · · · · 

A Lei n• 8-422, de 13-5-90, no art. 18, atribniu a repre
sentação judicial para cobrança dessas contribuições à Procurado
ria-Geral da Fazenda Nacional, mas omititi.:se quanto à 
competência para inscrever tais débitos no registro de Divida Ati
va e assim posSibilitar a exteriorização em Certidão de Dívida Ati
va para aparelhar uma execução fiscal. Essa sitUação perdurou até 
a edição da Lei n• 8.844, de 20-1-94, dificultando sobremaneira 
qualquer ablação judicial de cobrança, muito embora a PGFN te
nha dedicado sua melhor atenção. 

A partir da Lei n• 8.844, de 20-1-94, a Procurndoria-Geral 
da Fazenda Nacional tem re~ várias reUniões cõin os repre
sentantes do Ministério do Trabalho, INSS, CEF, ConSilho Cura
dor do FGTS ·para defmição de siStemas de lnfo!:mâtica, ·guias de 
recolhimento e passagem organizada dos processos à PGFN, desde 
que fmdos e adequadamente iristruídos quantO à_legã.lidade,liqui
dez e certeza dos_ débitos. No momento,_ o Conselho Curador do 
FGTS aguanla proposta detalhada do Serpro pãrn níõrifagein do 
sistema de Dívida Ativa fufori:nã.tizado. - - --------- --

Esclareço, por oportuno, que todaS-as "leis·; inClusive a -Ulti
ma, que trataram de atribnir tal competência a e~ta Procuradoria
Geral, silenciaram no que respeita ao reforço de dotação 
orçamentária para atender a tão Siglli(lcatiVC,- actéSCim.C>-de encar
gos e responsabilidades. Assim, este Orgão que·de lori.ga data vem 

--·-·~ 

atravessando situação de penúria em termo!;_ de recursos materiais, 
humanos e fmanceiros_._ certamente enfrentará severas dificuldades 
para o desempenho dessa nova atribuiçãO. - -~ 

Cabe ressaltar que os aspectos constitucionais pertinentes a 
essa questão, bem assim diftculdades de ordemjurldica- e. de natu
reza operacional relativas à matéria, encontram-se claramente ex
plicados nos expedientes internos, ora anexados. que demonstram 
antiga .P_!'eOCUpação desta POFN com o_ a----ªs~to. _ 

Solicito, portanto, o registro das presentes cOiiSiderações 
quando do envio do Relatório ao Congresso Nacional. 

Sem outro objeto, aproveito o ensejo para--apreSentar a V. 
Ex• minhas expressões de consideração e reSJX?ito. 

Atenciosamente, - Edgard Lincoln de Propensa ROsa, 
Procurador-Geral da Fazenda Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A matéria serã 
despachada ã Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização. - -
· Sobre a mesa, requerimento qUe 5erã lido pel.i Sr 1• Secretáiia. 

É lido o seguirite 

REQUERIMENTO N• 637, DE 1994 
Recjt.leiro~ nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 

desta Casa, a inclusão na Ordem do Dia dO Oficio 11S" n° 64,-d.e 
1994 (Of. Presi- 94-2769, de 1i-8-94, 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 
pedido de emissão de Letras Financeiras do Tesouro do &tado de 
São Paulo- LFfP, cujos recursos serãç destinados ao giro de sua 
Dúvida Mobiliária, vencível no 1° semestfe/94. -
· · · Sala das Sessões, 16 de agosto de 1994. - Senador João 

Rocha. · · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campas) - O requeíimento 
será publicado e incluído~ Ordem do Dia, nos termos do dispos
to no art. 172, iri.ciso I, -do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pela sr- 1 a Secretária. 

São lj.~ 9_s segu~tes 

Oficio n°507/94 Brasília, 9 de agosto de .1994 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Reformador- PPR, os Deputados ARNALDO FA
RIAS DE SÁ e JOÃO TOTA para iniêgrarem: respectivamente, 
como tirular e suplente, a Coniis__são -Especial Mista destinada a 
apreciar a Medida Provisória. n° 572, de 6 de agosto de 1994 (ree
dição da "MP n° 547/94), que ''concede novo prazo para conclusão 
do inventário do Instituto Nacional de Assistência Médica da Pre
vidência Sociai-·INAMPS, extinto pela Leí n• 8.689; de 27 de juC 
lho- de 1993". Em substitUição aos Deputados Marcelino Romano 
Machado e Amaral Net!Q, 

Atenciosamente, - Deputado Marcelino Romano Macha. 
do, Líder do FPR. 
Oficio n• 508/94 Brasí!i3., 9 de. agosto'"' 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho -a lioma de indicar aVüssafuoe!ência pelo Partido Pro

gressista Reformador - PPR, os Deputados SAMIR TANNUS e 
<:LEONÂNCIO FONSECA para integrarem, respeCtivamente, como 
tibllar e suplente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a 
Medida Provisória n• 573, de 6 de agosto de 1994 (>eedição da MP n• 
474/94), que "autoriza o Poder &ecutivo a abrir ao Orçamento da Se
guridade Social da União, em favor do Ministério da Integração Re
gional, crédito eruaordinário no valor de R$38.786.500,00, para os 
fms que especifica, e dá outras providências." Em substib.Iição aos 
Deputados Man:elino Romano Machado e Amaral Netto. 
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Atenciosamente, - Deputado MarceH.no Romano Macha .. 
do, Líder do PPR. 
Of. n• 356/94GLPMDP Brasília, 15 de agosto de 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-:-me ·a vossa e_xceTêD.cia .a.fnn de in

dicar o Senador PEDRO SIM:ON, Membro do PMDB, para inte
grar a Comissão Temporária rlestinada a, examinar o PLC D0 

118/84 que instituiu o Código Civil. 
Cordialmente,- Senador Mauro Beoevides, Líder do PMDB. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Serão feitas. as 

substituições e a indicação solicitadas. . 
A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 

n• S!65;.de 1994, (n• 2.278/94, na origem), encamfiiliando, nos ter
mos da Resolução n• 11, de 1993, do Senado Federal, solicitação 
para que a Empresa Energética de Sergipe S.A. - ENERGIPE, 
possa contratar operação de crédito externo junto _ao Credi!ansWt 
Für Wiederaufbau-KFW, no valor de nove milhões, trezentos e 
noventa e seis mil e qua.t:rocentos e noventa e cinco reais, equiva
lente a quinze milhões de marcos alemães, em 1 o de julho de 1994, 
cnjos recon;os serão destinados ao Projeto de MeThoi'Ilil!Çllto do 
Abastecimento de Energia Elétrica em Sergipe. 

A mat6ria será despamada à Comissão de Assuntos Econô-
micos. . - ---

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Senhür Presi
dente da República editou a Medida Provisória n• 576, de !O de 
agosto de 1994;quealtera a redação do Inciso I do art. 65 da Lei 
n• 8.694, de 12 de agosto de 1993, alterada pela Lei o• 8.92!1, de 
!O de agosto de 1994. 

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 cousti
tuída a Comissão Mista incumbida de emitirparecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB 
1. José Fogaça !. Cid S. de Carvalho 
1. Gilberto Miranda 2. Ruy Bacelar 

PFI. 
3.João Roma 3. Henrique Almeida 

PPR 
4.Levy Dias 4. Affonso =Cãlnargo 

PSDB 
5. Dirceu Carneiro s; Regina! do DUarte 

PP 
6. Meira Filho 6. João França 

PTB 
7. Mar!uce Pinto 7. Jonas Pinheiro 

DEPUTADOS 
Titubrres Suplentes 

BLOCO 
!.José Jorge l.TourinboDantas 

PMDB 
2. Tarcfsio Delgado 2. GerrJllllll) Rigotto 

PPR 
3. Fetteriúnior 3. Carlos Virgíli_o 

PSDB 
4. Jabes Ribeiro 4. João Faustino 

PP 
5. Pedro V ala dares 5. Vadão Gomes 

PDT 
6. Fernando Lopes 6. Valdomiro Lima 

PSD 
7. Paulo de Almeida 7. Edi Silipraudi 

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

Dia 16-8-94- designação da Comissão Mista; 
Dia 17-8-94~ Instalação da Comissão Mista; 
Até 16.8-94 - prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade;. 
Até 25-8-94- prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 9-9-94- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Can;1pos) - O Senhor Presi

dente_® República editou a Emenda Provisória n° 577, de 11 de 
agosto de 1994, que altera o anexo I da Lei n• 8.885, de 16 de ju
nho de 1994, que autorizou o Poder Executivo a abrir ao Orçamen
!O Fi~cal da União, em favor do Ministério dos Transportes, 
Crédito Extraordinário no valor de Cr$53.156.000.000,00 (cin
qüenta e três bilhões, cento e cinqüenta e seis milhões de cruzeiros 
reais). 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos_ 
- dos §§ 4• e 5• do art. 2• da Resolução n• 1/89-CN, fica assim 
constituída a Comissio Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria: 

Titulares 

!. Gilberto Miranda 
2. Ronan Tito 

3. Dario Pereira 

4. Epitacio Cafeteira 

5. José Ricba 

6. José Paulo Biso! 

7. Eduardo Suplicy 

~---Titulares 

J.Lael Varella 

2. Tarcfsio Delgado 

3. Sandra Cavalcanti 

4. Munboz da. Roma 

5.M=eloLuz 

6. V a!<'iomim Lima_ 

SENADORES 

PMDB 

PFI. 

PPR 

PSDB 

PSB 

PT 

DEPUTADOS 

BLOCO 

PMDB 

PPR 

PSDB 

PP 

PDT . 

PPS 

Suplentes 

1. Atuír Lando 
2. Roy Bacelar 

3. Carlos Patrocínio 

4. Affouso Camargo 

5. Jutaby Magalães 

6. 

7. 

Suplentes 

1. Jonival Lucas 

. 2. Germano Rigotto 

3. Basílio vi.llimi 

4. Vittorio Medioli 

5. Pedro V aladares 

6. Dercio Knop 

7. Sérgio Arouca . _ .7. Robeito-~J,'eire 
-De ~cordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabe-

lecido o seguinte. calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 16-8-94- Designação da Comissão Mista 
Dia 17-8-94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 17-8-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 26,8-94- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 10-9-94- Prazo no Congresso NacionaL 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi-
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den"' da República editou a Medida Provisória n° 578, de li de PSDB 
agosto de 1994, que dispõe sobre a criação dos cargos em comis- 5. Maurlcio Conêa 
são que menciona.- PDT 

5. Jutahy Magalhães 

De acordo oom as indicações das lidemnças, e nos tennos do § 6. Magno Bacelar 
s• do harto. 2• da Resolução n•l/89-CN, fica assim constituída a Co- PP 

6. Ílarcy Ribeiro 

missão Mista inaunbida de emitir parecer sobre a matéria. 7. Meira Filho 7. João Fillllça 

Titulares 

!. Onofre Quinan 
2- Coutinho Jorge 

3. Odacir Soares 

4. Affonso Camargo 

5. José Richa 

6. F=ciséo Rollemberg 

7. Aureo Mello 

Titulares 

1. Tourinho Dantas 

2. Alberto Goldman 

3. Leomar Quinlol!ilha 

4. Jabes Ribeiro 

S. Mário Cheonont 

SENADORES 

PMDB 

PPL 

PPR-

PSDB 

PMN-

PRN 

DEPUTADOS 

BLOCO 

PMDB 

PPR 

PSDB 

PP 

PDT 
6. Carlos Alberto Campista 

PV 

Suplentes 

!. Márcio Lacerda 
2- Ruy Bacelar 

3. Jônioe Tristão 

4. Epitácio Cafe"'ira 

S:Re,ginaldO Duarte 

6. 

7. Ney Maranhão 

Suplentes 

t. cilo Nogl.eira 

2- João Natal 

3. Pedro Pavão 

4. Sigmaringa Seixas 

5. Benedito Domingos 

6. Amamy Müller 

7. Sidoey de Miguel 7. 
De acordo oom a Resolução n• I, de 19S9 . .:cN, fica estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 16-8-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 17-8-94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 17-8-94 - Prazo para recebimento de elllÇndas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 26-8-94- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 10-9-94- Prazo no Congresso Nacional. 
SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Senhor Presidente 

da República Editou a Medida Provisória n• 579, de li de agosto 
de 1994, que dispõe sobre alteração na Lei n• 8.490, de 19 de uo
vembro de 1992, na Lei n• 8.876, de 2 de maio de 1994, e dá ou
tras providências. 

De acordo oom as indicaç<les das lidemnças, e nos leftnos dos 
§§ 4• e 5• do harto. 2• da Resolução ~ 1/89-CN, fica assim constilllÍ
da a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 
Titulares 

1. Cid Sabóia de Carvalho 
2- Alfredo Campos 

3. Dario Pereira 

4. Hydekel Freitas 

PMDB 

PFL 

PPR 

Suplentes 

1. Mansueto de Lavor 
z. GeJ:Son Carnata 

3. João Rocha 

4.Levy Dias 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

BLOCO .. 
1. W emer Wanderer 1. Lllciano.Pizzato 

PMDB 
2. João Almeida 2- MaJ:celo Barbieri 

PPR 
3. Alnaldo Fana de Sá 3. Jair Bolsonaro 

PSDB 
4. Paulino Cioero 4, MoroniTorgan 

PP 
5. Edmar Moreira 5. Mauro Borges 

PDT 
6. Wilson Müller 

PRO NA 
7.ReginaGordilho 7. 

De acordo com a Resolução ~ I, de l989.;cN, !ica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 16-8-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 17-8-94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 17-8-94 - Prazo para recebimento de emendas.Pnlzo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a adimissibilidade; 
Até 26-8-94- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 10-9-94- Prazo no cOOgi:esso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O SeoborPresidenle 

da República editou a Medida Provisória n• 580, de 11 de agosto de 
1994, que dispõe sobre a implementação da autarquia Conselho Ad
ministrativo de Defesa Econômica- CADE, criada pela Lei n• 8.884, 
de 11 de agosto de 1994, e dá outras providências. · 

De acordo com as indicações das lideranças. e nos ter
mos do §5° do harto. zo da Resolução n° 1/89-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

SENADORES 
Titular<S Suplentes 

PMDB 
1. Ronan Tito 1. Gilberto Miranda 
2- José Fogaça 2. César Dias 

PPL 
3. Odacir Soares 3. João Rocha 

PPR 
4. Lucldio Powlla 4, Moisés Abrão 

PSDB 
5. Maurlcio Conéa 5. José Richa 

PTB 
6.Jonas Pinheiro 6. V almir Campelo 

PSDB 
7. José Paulo Biso! 7. 

DEpUTADOS 
Titulares Suplentes 

BLOCO 
1. José Carlos Aleluia 1. Mauncio Cal!Xto 

PMDB 
2. Djanir Dalpasquale 2. Hilário Braun 

PPR 
3. Ronivon Santiago 3. Eraldo Trindade 
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5. Delcino Tavares 

6. Elio Dalla-Vecchia 

PSDB 

PP 

PDT 

PTB 

4. Tuga Augerami 

5. EmanfViaua 

6. Benedito de F~gueiredo 

7. Israel Pinheiro 7. Pedro Abrão 
De Acordo com a Resolução n• t•, de 1989-CN, fica esta-

belecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 16-8-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 17-8-94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 17-8-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 26-8-94- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 10-9-94-Prazo no Coniresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos)- Passa-se à lista de 

oradores. 
Concedo a palavra à nobre Senadoca Junia Marise. 
A SRA. JúNIA MARISE (PRN - MG. Pronuncia o se

guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr" e Srn. Senadores, iniciamos, 
mês passado, a etapa decisiva de mais um plano econômico. Em sã 
consciência, ninguém pode discordar da importância do estanca
mento desse processo inflacionário que vem, já por tempo dema
siado, cmroendo as economias populares e dilapidando quaisquer 
gllllhos salariais dos trabalhadores. A inflação éuma das_ causas 
principais da ignominiosa concentração de renda do nosso País, 
uma das mais agudas do mundo, para cujo risco- descambar em 
convulsão social- nos advertia o ultimo Relatório da ONU sobre 
Desenvolvimento Humano. 

Quem já viveu tantas experiências -anteriOres, com a aplica
ção de planos semelhantes em nosso País, sabe que um mês é mui
to pouco para avaliar a verdadeira capacidade das novas medidas 
em cumprir, definitivamente, seu ob~tivo de cOnter a inflação. To
dos queremos acreditar que, desta vez, nossos economistas pode
rão es ...... ..:.ertos e não permitirão que este Plano Econômico possa 
se transformar, mais uma vez, em um gr.mde desencanto nacionaL 

Há, contudo, alguns sinais de alerta vindos_ de países muitos 
semelhantes ao nosso, aqui mesmo, na América Latina, que logra
ram fazer baixar a níveis de Primeiro .Mundo seus índices de infla
ção. É preciso notar, Sr. Presidente, que no auge do desregramento_ 
de suas economias, a inflação da Argentina e Bolívia - só para ci
tar dois exemplos - chegou a níveis jamais atingidos pela nossa, 
sequer naquele desastroso_ fmal de mandato do Presidente José 
Samey. Esses Países, como também o México, apre-sentam hoje 
inflação quase nula. A contrapartida, Sr" e Srn. Senadores, é que o 
preço do fiill da inflação foi, em todos esses casos, a disparada dos 
índices de desemprego daqueles países:. 

Esse fenômeno OCOll'e em um tempo em que O avançO da 
técnica tem desmobilizado trabalhadores em tcxlo O- mundo. Na 
Comunidade Européia o desemprego já é nma preocupação gene
ralizada. A Espanha, país mais duramente atingido, tem quase um 
quarto de sua população economicamente ativa atualmente sem 
emprego; a França, no fmal do último mês de março, segundo re
portagem de Stewart Joy, da revista Business Week, cuja tradução 
foi publicada pela Gazeta Mercantil, teve sua capital sacudida 
pela marcha de 25 mil jovens que protestavam pela falta de empre
gos. A mesma reportagem conta ainda que na Itália um concerto_ 
de rock foi swpreendentemente interrompido quando o público, 
predominantemente jovem, passou a cantar "queremos emprego". 

Essa crise do emprego nos países capitalistas avançados tem 
suscitado acusação aos países pobres e em desenvolvimento de es
tarem incorrendo em "dumping social". ou seja. a concorrência 

desleal pela baixa remuneração paga aos empregados dos países 
periféricos estaria provocando a perda de competitividade das in
dústrias _européias e causando desemprego pelo desaquecimento de 
suas economias. Essa calúnia já foi devidamente respondida pelo 
ex-Ministro Celso Lafer, na coluna 'Tendências e Debates'\ do 
jomal Folha de &Paulo. Não é possível, diz o ex-OJanceler, que
rer-se que a internacionalização dos capitais se dê. sem que o fator 
trabalho também se internacionalize. A abertura dos mercados 
consumidores dos países ricos aos produtos industriais da periferia 
do capitalismo é conseqüência imediata, inevitável, do livi\' movi
mento de capitais que caracteriza a economia mundial em nosso 
tempo. 

Além <la falácia do "dum.ping social", não devemos nos es
quecer do fato de que nesses países avançados o efeito desempre
go do fechamento de empresas não competitivas e da aplicação de 
novas tecnologias industriais Ç :p:lltigado por suas estrubl:rns de se
guridade social, que garantem algum salário-desemprego e assis
tência de saúde a seus ci~s eventualmente substituídos por 
robôs ou cujos empregos simplesmente deixaram de existir. Entre 
os nossos países vizinhos latino-americanos, no entanto, o efeito 
tem sido simplesmente devastador. Sem previdência social ou ha
vendo sido sucateada as poucas que ainda restam, os trabalhadores 
desses países,_ ~!)locadqs pela abertura e internacionalização do 
mercado, se vêem hoje na rua da amargura. 

No Brasil, as taxas de desemprego aberto são, de fato; bem 
inferiores às cUlqueles países desenvolvidos ou mesmo dos países 
latino-a.nlericanos que estão em estágios avançados de suas refor
mas liberalizantes. 

Isso se dá porque esse valor é, por definição, calculado em 
função do numero de pessoas que procuraram emprego no perfodo 
considerado nas estatísticas. Há, contudo, aspectos da questão do 
emprego no Brasil que passam despercebidos nessas estatísticas. 
Trata-se, em primeiro lugar, da prática, sempre mais comum em 
ciclos de recessão, do emprego informal e do subemprego; em se
gtmdo lugar, da baixa remuneração recebida JXll" nossos trabalha
d6rCs, quer empregados no setor fom:t.al, quer no setor informal da 
economia. A esses aspectos negativos deve-se acrescentar a desi
gualdade da distribuição de renda em nosso Pais, reconhecida 
como uma das piores do mundo. 

Dois artigos da economista Maria Cecília Prates Rodrigues, 
do Instituto Brasileiro de Economis, da Fundação Getúlio V argas, 
publicados em números recentes da revista Conjuntura Econôm.i .. · 
ca, tratam com profundidade dos problemas ligados ao emprego 
no Brasil, apresentando dados preocupantes. O número de julho de 
1994 traz artigo em que a pesquisadoca apresenta os resnltados de 
sua investigação sobre os ciclos do mercado de trabalho no País 
desde 1983; Nesse estudo, ela mostra como, embora os indices de 
des_emprego aberto- pessoas que procuraram emprego - e de pre
cariedade do trabalho, isto é, o percentual, sobre a popolação eco
nomicamente ativa, dos desocupados, dos ocupados que trabalham 
mais de 15 horas semanais sem rendimentos e dos que recebem 
menos de um salário mínimo_-:-: sejam mafs baixo na atual recessão 
do-cjue na recessão do inicio da década de 1980, a informalidade 
do trabalho aumentou e o salário _diminuiu, em tewos reais, de 
1983 para 1993. Significa dizer-se que, ao fmal do ano passado, os 
rendimentos do trabalhador brasileiro já estavam muito deprimidos 
antes da expectativa de entrada do plano econõmico. 

Se a essa informação somarmos oS dados de emprego na 
Grande São Paulo publicados na imprensa nos últimos meses, po
deremos ter um vislumbre da situação atual". Artigos publicados e 
matérias referentes a essa questão são, também, extremamente 
preocupantes. "Leiam-se, por exemplo, os artigos de Claúdio Ber
gamasco, publicado em 19 de abril na Gazeta Mercantil, de Ana 
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Florence, a 31 de maio no mesmO jornal, e de Isabel Dias Aguiar, 
a 7 de junho no Estado de S. Paulo intitulados. respectivamente: 
"Desemprego na Grande São Paulo cresce em~(.-), ''Desem
prego na Grande São Paulo cresce em abril_( ... )" e _"IndúStrias do
bram demissõeS em maio'~-' dão Un;t re_trato,- uma_ TI!4iografla viva" 
da situação dõ desempreg~ não apenas na Grande São Paulo, mas, 
sobretudo, em todo País." E de pasmar, Sr. Presidente! Colocando
se lado a lado todas ~scS!l$ reportagens, é impossível não se chegar 
à cOnclusãO de qUe-o estado de emprego no País é alarmante. 

A mesma repórter da Gazela Mercantil, em edição de 10 
de maio último, enlrevistro -ó Diretor do DePartamento de Docu
mentação, Pesquisa, Estudos e Avaliação da Federação das Indús
trias de São Paulo- FJESP, Horácio Lafer Piva.; sObre ·o· assunto, 
que declarou acreditar que o emprego vai estabilizar-se até o fmi 
do ano, mas advertiu: "O desemprego continua sendo estruturãl e 
o que foi eli:m:in3.do não será reJ)óstó". Acrescentou ainda qu~ 11o 
advento do real nãO significará, tieCeSsariatnente, o incrementO 
imediatO do nível de emprego". -

·o anúncio da vinda do novop~o econômico? de fato, cau:.
sou pânico na indíistria ou uma 11Sindrome pré-plano", nas palavras 
do próprio Horácio Piva~aFolha de S. Paulo de 31 de maio. Ago
ra, em pleno funciona.m.ento do plano, a sustentaçãO da taxa de ju
ros em níveis muito_ elevados, que visa evitar -uma explosão de 
consumo, como a oconida em 1986, após O PlanO Cruzado, se VIer
a ser mantida por muito tempo, anleaça causar nlais -desinvesti
mento e desemprego na economia, já às voltas com a-estagnação e 
o desemprego irreversíveis a iri.édio prazO. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso não esquecennos 
que os dados estatísticOs, qUe dão geralmente destaque às médias 
nacionais, escondem diferenças--substanciais enh'e -os-extremos~ da 
população pesquisada. É exatamente dessas disparidades que trata 
outro artigo da economista Cecília Maria Rodrigues,-cujas conclu
sões apresento nesta tribuna. 

A primeirã dicotomia nas estatísticaS-de emprego no Brasil 
é a exiStente eiitte homens e mulheres. Somos apenas 35% dos tra
balhadores brasileiros empregados e temos, eni niédia, rendimen
tos de menos de três salárioS -JriinimoS-· riiéi:J.sá1S;·-enqtfarlfu-ós
homens auferem por mês a média de quase cfucO Sal:mos- míni:. 
mos. Esses dados são agravados quando os t~ em compara- -
ção aos relativos à dicotomia racial: os homens brancos reCebem, 
em média, mais de seis salãrios lllÍiliJ:llPs--nienSais; as-mulheres 
brancas mal ultrapassam três salários mínimos e meiO~ -Asslm, 
pode-se depreender o quanto são discrimiriados, além das mulhe-
res, os não-brancos em nosso mercado de trabalho. -- -

Outriis disparidades de relevo sãO aS exis_rente_s no ,Bràsil ur
bano e no rural, e entre as atividades agrlcolas e não-agricolas. No 
meio rural, constata-se, por exemplo, um elevadíssimo percentual 
de trabalho de crianças abaixo de 14 anos que~ por lei. deverianl 
estar na escola. Essa disparidade acaba por criai óufraS: a cjtlalifi
cação da mão-de-obra. No campo, quase 34% da população eco
nomicamente ativa -tem fueiloS de 1J1D ano. -de estudo, índice que 
não passa de 10% nas cidades. Metade da população rurafecono
micamente ativa. além disso, não -dispõe de condições miiiii:i:tã
mente aceitáveis de remuneração~ Visto que os- âesoCõ:pãdos; oS 
ocupados sem rendimento oti com renda inf'eJior _a uni Sa.J_ário -mr
nimo - soma que forma rim índice de preCaiieaãde-do trabalho -
chegam a 48%, três-vezes mais que os 16% das cidades. 

Mais chocante, porém, ê ver o qüadro que a pesquisadora 
faz das disparidades entre os Estados da Federação, a partir dos 
dados obtidos no Mapa do Mercado de Trabalho no Brasil, pu· 
blicado este ano pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica- IBGE. Da infinidade de gráficos, mapas e tabelas que 
o livro apresenta em suas mais de 2<Xf pâgma:~-Maria Cecília Ro-

drigues elaborou uma única tabela resumitiva, englobando dez ín
dices e criando uma fot:nia siniples de consolidar esses dados num 
único número, ao qual deu 9 nome de 'llldice sintético do mercado 
de trabalho". Os índices consolidados foram: taxa de -desemprego 
amplo (contendo o subemprego); taxa de atividade de crianças en
tre déZ a treze anos; percenblal de trabalhadores -que trabalham 
mais de 40 horas semanaiS em troca de rendimento inferior a um 
mínimo; percentUal dOO que gostariam de ter emprego cOm carteira 
assinada - e não têm -; percentual da população ocupada que não 
contnOui para a Previdência; percentual de empregados sem car
teira na população empregada; percentual da população emprega
da com menos de um ano de instrução e com mais de 11 anos de 
estudo; rendimento médio mensal das pessoas ocupadas; e, fmal
mente, a ratão entre a participação na renda dos 10% mais pobres 
e dos 30% mais ricos, dado este que mede a designaldade da dis-
tribuição da renda. ~ ~ ~ · · ~ -

- A tabela resultante mostra que. excluídos sete Estados da 
região Norte, sobre os quais faltavam diversos_ dados, as outras 20 
unidades da Federação se distribuem da maneira muito desigual 
quanto ao índice sintético do metcado de trabalho elaborado por 
Maria Cecilia Rodrigues. Num primeiro grupo, apresentando os 
melhores índices- acima de 0,70 -.figuravam São Paulo, Distrito 
Federal, Santa ~Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Nes
seS "EStados se encontram os trabalhadores com melhores condiçõ
es relativas de emprego do País. Nele estão as duas úniCas 
unidades - Distrito Federal e Rio de Janeiro - em que meDos de 
10% das crianças em idade escolar estão trabalhando eni vez de 
estudar. Os cinco, além disso, são as ÚiiÍCaS unidades em que os 
trabã.Ihadores que não contribuem para a Previdência não ultrapas
sam a metade da população ocupada; os únicos em que mais de 
três quartos dos trabalhadores têm carteira assinada. 

Num segundo grupo. cujos índices sintéticos -"do trabalho 
vaiia.m entre 0.42 e 0,60, encontram-se Paraná. Mato Grosso, -
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espúito Santo, Goiãs, Sergipe 
e Pernambuco~- Nesse grupo encontra-se, inclusive, meu Estado. 
Minas Gerais, que se aproxima da média dos Estados do primeiro 
grupo quanto ao desemPrego aberto - mais alto que o dos Estados 
mais pobres, onde o emprego é mais informal-, e-quanto aos índi
ces de contribuição previdenciária e de crianças no mer-cado de 
trabalho. Corifudo, lamentavelmente, em meu Estado, é muito alto 
o número dos que não têm carteira assinada - quase 40% -, o 
quantum dos que têm menos de um ano de esbldo- 13%- e o sa
lário médio dos trabalhadores, que não chega a quatro m.ínim.Os. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esses dados, relatórios e es
tatísticas, que trazemos nesta oportunidade ao plenário do Senado 
Federal, é resnltado de um amplo estudo elaborado por analistas 
do setór e D:iOstra exatarilente a radiograna do_ nosso Brasil, sobre-
tudo quanto a emprego e desemprego. 

Entendemos que a população brasileira tem demonstrado a 
sua confiança no plano do Governo. Perguntava eu, outro _dia, .em 
Belo Horizonte, a um motorista de tãxi que me levava do aeropor
to a mi:Dha reSidência, como ele estava recebendo o Plano Real. 
Ele me respondeu: "Olha, para mim não está trazendo nenhum be
neficio pessoal, mas estou satisfeito-porque· o real está valendo 
mais que o dólar e parece que os preços estão estabilizados." 

Essas e outras manifestiições pelo País afora demonstram 
que o povo, mesmo cansado, exaurido, esgotado nas suas esperan
ças e nas suas perspectivas de ver um País melh01; com mais justi
ça social, com inflação a níVeis suportáveis. está depositando um 
pouco da sua confiança no gerenciantento do plano pelo Ministro 
Rubens Ricupero. 

Mas este plano, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que até ago
ra defraiu-se apenas pela estabilização da moeda e redução da taxa 
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inflacionária, não se preocupou ainda com outras medidas vitais 
para a economia do nosso País, como reduzir a fome e-a miséria 
do povo. Não vi ainda nenhum projeto, nenhum programa, por 
parte deste Governo, que tenha por objetivo minimizar a miséria 
social que assola o nosso Pais. Trinta e dOis milhões de brasileiros 
continuam passando fome, apesar do plano económico; setenta mi
lhões de brasileiros estão vivendo na mais absoluta miséria social. 
apesar do plano real: treze milhões de trabalhadores continuam 
sem emprego- e o plano está. aí. 

Fica--ã nossa.-·maagaÇão: até ·onde _essas decisões governa
mentais irão resolver os problemas da população marginalizadã-do 
nosso País? Este Governo, que se iniciou em 1990 e terioina no 
dia }0 de janeiro do próximo ano- reafirmo aqui, mais-tinia vez, 
como tenho feitO em tOdas as oportunidades que assomo à tribuna 
deste Senado-, até hoje. não construiu nenhuma casa popular para 
atender às famílias que não fêm um teto para morai, para abrigãT a 
sua família. 

Os nossos hospitais estão sucateados, e os trabalhadores, 
pensiOniStas; apOsentados, continuam na ftla, nas madrugadas, es
perando por uma consulta. 

O que faz o Governo, Sr. Presidente, Srs. Senadores? Nada! 
No ano passado, tínhamos 12 bilhõeS de dólares, destinados 

no Orçamento da União, para a saúde pública do Brasil. E o Mi
nistro Fernando Henrique Cardoso cortou 50%. Destiriaiam apenas 
seis bilhões de dólares para a saúde. 

É preciso dizer a verdade ao JX>VO. É precisO que estejati:J.os 
aqui atentos, cobrando do Governo, que tem o dinheiro na mão, 
que tem o orçamento e que tem os recursos do Fundo Social de 
Emergência, que não sabemos onde estão sendo aplicados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, cada um de nós, boje, quan
do vai ao banco-, -ã padaria. ao ~ougue, ao supermercado, paga 
0.,25% de imposto ao Governo. É o IP:MF, que passou pelo Con
gresso Nacional sem o meu voto e sem o meu apoio. Para onde es
tão indo esses milhões e milhões de reais que hoje o Governo 
arrecada de cada um de nós? 

Com esta análise séria que fãzemOS Com ielação à questão 
do emprego e do desemprego no nosso País, querci:tlóS. moStrar--e
reafl11l13.1", mais uriJ.a ve~- que- depois de três anos do plano econó
mico implantado na Argentina, que estancou e reduziu a inflação a 
nível de zero por cento ao ano - conquistou a un.animidade nacio
nal logo no início da sua implantação-, mais de 10 milhões de tra
balhadores estão na praça pública, pedindo de volta o emprego que 
lhes foi tirado pelo governo. 

Essas sãO as- indagações que fazemos, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, porque acreditamos estar interpretando, neste momen
to, o sentimento de todos os brasileiros que não têm a oportunida
de, como temos boje, de usar o microfone da tnõuna do Senado 
Federal e do Congresso Nacional para alertar as autoridades deste 
País. 

Os candidatos a Presidente da República fazem propostas 
de planos e planos de governo, mas, quando chegam lá, esses pla
nos são engavetados, e o País continua na -iniséria, o-pov--o~desem
pregado e os hospitais fechados. (O Sr. !'residente faz soar a 
campainha.) 

Sr. Presidente, atendendo à advertência de V. Ex", queremos 
concluir, dizendo da nossa fé no futUro do Brasil. Para isso é ne
cessário que aqueles que detêm hoje o Governo e que O deterão 
amanhã sejam sinceros, para Que a veidade:irá justiça- SOCial seja 
estabelecida em nosso Pais. -- -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presidência in

forma que, há poucos instantes, esteve em visita aó Senado Fede-

ral uma comissão de parlamentares do Paquistão, presidida pelo 
Deputado Guiam Mustafã Khan Jator, ex-Primeiro-Ministro da
quele país, que veio entregar ao Congresso Nacional um documen
tO sobre a violação dos DireitOs Humanos na região de Cáiseres, 
no Paquistão. No exercício da Presidência desta Casa, recebemos o 
referido docurilento e o encaminharemos a cada um dos Srs. Sena
dores, para que tomem conhecimento da gravidade do fato que nos 
foi OOniUnicado pelos Srs. Parlamentares do Paquistão. -

Concedo a palavra ao nobre Senador João Rocha. 
O SR. JOAO ROCHA (PFL - TO. Pronuncia o seguinte 

discur5o.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Semdores, já faz um bom 
tempo que o Brasil tem sido uma espécie de paraíso para os espe
culadores e pata os jogadores profisSionais que operam no merca
do fm3nceiro. Muitas fortunas têm sldo -~das e engordadas -no 
mercado aberto, alimentadas pelos juros altíssimos que o Governo 
paga por seus títulos, com Prazo niédio de resgate de apenas cinco, 
quatro, três meses. Tal é a íaCilidade, nesse mercado, de ganhos 
expressivos em pouco tempo, que capitais exteinos têm migrado 
para cá com a mesma euforia com que vemos bancos e empresas 
~ionais participarem do que se convencionou chamar cinmda fi
nanceira. 

Alguns analistas têm saudado esse ingresso de investidores 
estrangeiros no País como um sinal de que o capital intemacional 
coriffá ho Brasil e na sua perspectiva de desenvolvimento. Toda
via, sabemos que, infelizmente, não se trata disso. Tais i:ecursos fi
nanceiros cunstitnem, em sua imensa -ma.ioria, capiiãis 
especulativos de curto prazo que, aproveitando-se da substancial 
diferença entre ·as taxas de juros civ~ de _seus paises de ori
gem e as nossas, vêm para cá também ciicularna ciranda fmancei
ra. Se escolhem o Brasil e nãó as casas de jogos de Las Vegas é 
poxque o risco de tOl'll4U'eiD-se, JX>r um breve periodo, credores do 
Governo brasileiro ainda é menor do que dependerem, pura e sim~ 
plesmente, das vicissitUdes- de um -aaao em:lnoVimento ru de uma 
bola girando na roleta. 

Entretanto, não há que admoestar esses capitais por busca
rem melhores alternativas de rentabilidade. Afmal, essa é a racio
nalidaae do sistema de produção capitalista. Há, sim, que censurar 
termos permitido que o Brasil se transformasse num imenso cassi. 
no, em detrimento da canalização das poupanças privadas para a 
produção de bens e serviços. O resultado desse processo disfuncio.. 
na! é o empobrecimento da população brnsileira, que não come 
nem veste papéis e títulos fmanceiros, mas necessita da riqueza 
material que seria gerada pelo investimento em novas plantas in
dustriais, el;ll mociOS mais eficíeiiteS âe-adminiStração e de distri
buição dessa riqueza, em melhores tecnologias de produção; em 
suma, a JX>pulaçãci precisa de que se efetuem investimentos no se
tor produtivo. 

SI' Presidente e Srs. Senadores, temos praticado, no Bmsil, 
uma daS maiores taxas de juros reais dO DiuildO. NãO é per oub:o 
motivo que tem havido ingresso maciço de capitais intemacionais 
no País - principalmente investimentos especulativos de curto pra
zo;-c-omo já tivemos oportunidade de ressaltar-, capitais que se 
têm constituído nos últimos tempos no principal fator de expansio 
da base monetária, o que alimenta, como sabemos, o processo in
flacionário. 

Essa atração de invest.inlentoS externos ~-em virbJde 
da política monetária do Governo que, desde ·meadOs do ano pas
sado, tem forçado ainda mais os juros para cima, terido estes ulfm... 
páSSado a barreira dos 30% reais ao ano e chegado a mais de 40% 
reais na atualidade. Quando essas taxas são comparadas à taxa bá
sica de juros norte-americana, que recentemente sofreram uma ele-
vação para 3,75% nominais, tem-se uin. quadro auto-explicativo 
dessa transferência para cá de poupanças externas especulativas. 
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Mas nãO é somente no front externo que as absurdas taxas 
de juros nos causam preocupação. Internamente, todo o esforço de 
equiiJbrio Orça.mentário do Governo, .Premissa conceituai do plano 
de estabilização, pode ser comprometido pela enorme despesa fi
nanceira representada pela incidência desses juros astronômicos 
nos encargos da dívida pública mobiliária federal. Assim, se os ju
ros não baixarem no curto prazo, como espera a equipe econômic3. 
do Governo, a meta de atingirmos um superávit operacional nas 
contas públicas neste ano pode tomar-se impossível de ser atingi
da. 

Para tennos uma idéia do efeito das atuais taxas de juros so
bre o montante _da dívida pública mobiliária federal, o Banco Cen
tral divulgou, em junho, que essa dívida teve um aumento real de 
nada menos do que 49,8% nos últimos i2 meses. O crescimento 
real da dívida nos Estados e municípioS foi mais modesta: 23_%. 

Hoje, calcula-se que a parcela da dívida pública mobiliária 
federal que não está na carteira do Banco Central, encontrando-se, 
portanto, em poder do mercado, atinja o valor de 63 bilhões de dó
lares, o que equivale a mais de 12% do PIB brasileiro. 

Esses números atestam o fato de que os juros altos repre
sentam um item importantíssimo na composição das despesas do 
Governo, influindo sobremaneira no déficit público. 

A questão das taxas de juros brasileiras parece colocar-nos 
no- pior dos mundos, parece encurralar-nos entre a cruz e a caldei
rinha. Por um lado, como acabamos de discorrer, os juros altos in
cidem sobre a dívida pública, multiplicam-na e causam uma 
deterioração acentuada nas contas do Governo, que. ou se endivida 
ainda mais para rolar a dívida antiga, ou gasta recursos orçamentá
riOs para cobrir os encargos e a amortização dessas obrigações, o 
que significa uma brutal transferência de renda de toda a sociedade 
para o sistema fma.nceiro. 

Por outro lado, foram justamente os juros altos que propor
ciOnaram recursos priVados a um Governo combalido e deficitário, 
que sistematicamente gastava mais do que arrecadava, e que impe
diam que_ o Estado brasileiro quebrasse por falta de receitas e de 
fontes de fmanciamento. É paradoxal que os juros astronómicos 
sejam, a um tempo, causa e efe"ito do desequilíbrio flScal do Go
verno. 

A verdade é que ninguém ousaria empteSlãl' a uni Governo 
falido, com fama de caloteiro, num ambiente económico onde a 
taxa inflacionária superava os dois mil põr cento ao ano e onde a 
eventualidade de uma hiperinflação que reduzisse_~ p6 O _valor P.os 
títulos públicos era sempre i:initie:ilte, caro-lião obtivesse, por esse 
risco, um retomo extremamente satisfatório. Para o bem ou para o 
mal, assim funcionam os mercados nos países baseados na pro
priedade privada e na livre iniciativa, onde vigora o Estado de Di
reito. o cenário superinfl.acionário em que viviamos há pouco, em 
parte, explica por que, em alguns paises desenvolvidos cujos défi
cits e endividamentos públicos são semelhantes ou até superiores 
aos nossos, não se produziram taxas de juros tão elevadas quanto 
as aqui vigentes.--- --

Por isso; a -equipe ecõnõmica do Governo está basicamente 
certa quando diagnostica a inflação como_ o inimigo público núme
ro um a ser combatido. Em primeiro lugar. a inflação é o imposto 
mais injusto-que existe. Por demais regressivo. o imposto inflacio
nário penaliza muito mais as camadas pobres da população, as 
quais não têm nenhum acesso ao mercado fmanceíto e ficam assis
tindo de fora às voltas frenéticas da ciranda financeira, enquanto 
seus salários, parados em seus bolsos, vão se desmaterializando. 
Isso .estamos todos cansados de saber. Em segundo lugar, a queda 
da inflação para riíveiS civilizados representa um golpe mortal na 
inchação do sistema fmanceiro, que- ganha com a ciranda. Aliás, a 
inflação descontrolada é o resultado do concubinato do Governo 

com o sistema financeiro, socl.Cdade conjugal que já produziu uma 
cr.i.a.Oça: os juros excruciantes. 

A respeito dessa associação do __ Govemo com os bancos 
para lesar o contribuinte, um técnico do Banco Central. em arligo 
publicado na revista Conjuntura Ecooômica,. de junho deste ano. 
tentou estimar o montante das iransferênciãs--de rci:J.da da socieda
de em favor do Governo e dos bancos comerciaíS~ em 1991, 1992 
e 1993, eoino conseqÜênCia direta da inflação. Pára o ano de 1993, 
por exemplo, o economista chegoo ao número total de 25 bilhões 
de dólares de transferência de renda diretamente pelo processo in
flacionário, isso sem considerar as transferências que_ ocon:em em 
favor dos bancos, em decorrência dos encargos e das amortizações 
da dívida pública. Desses 25 bilhões de dólares, 15 bilhões teriam 
beneficiado o Governo e 10,4 bílhões. os bancos comerciais. A 
partir desses números, podemos ter uma idéia do que representará. 
para o bem-estar da sociedade_ a diminuição significativa dos índi-
ces inflaciOnários. -

Ao me_ncionarmos a "associação" que existiria entre o Esta
do e os bancos comerciais na colheita dos frutos da inflação, natu
raJmente não queremos com isso afrrmar que haveria um complô 
dessas duas entidades contra a sociedade brasileira, que banquei
ros se reuniriam com técnicos do Banco Central_j;! do~;i_ministérios 
econôm.icos, na calada da noite, para planejarem seus negros de
signios. Nada disso. Não queremos fazer nenhuma ariálise esqui
zofrênica dos fatos. O que acontece é _que o processo social e 
econômico é bastante complexo e, por ve1..es, ocasionalmente co
loca, em comunhão de interesses. agentes que horologialrnente 
têm muito pouco em comum:. Sem dúvida que o objetivo maior do 
Estado e sua razão de ser são o bem-estar da sociedade como um 
todo, e prova disso é o atual plano de estabilização monetária, que 
procUra debelar a inflação para que o Brasil voke a se desenvolver. 

Sr. Presidente, nobres Colegas, de tudo que dissemos fica 
uma pergunta: nada pode ser feito em favor da queda dos juros en
quanto a inflação não for controlada? 

Responderlamos que, de fato, para que os juros possam bai
xar de forma substancial e de maneira permanente e segura, deve-
mos ter, antes, êxito Iià ___ estabilização da moeda nacional, 
principalmente com o resultado do restabelecimento da capacidade 
fmanceira auiônOina do Estado. Não só um Orçamento eqw1ibrado 
praticamente retira a necessidade do Governo de recorrer ao mer
cado rmanceiro parn fechar suas contas, mas também fortalece-lhe 
o poder de barganha nesse mercado. uma vez que os agentes fi
nanceiros ficam sabendo que não mais -estarão negociando com 
um Governo d_esesperado, de pires na mão, pedindo pelo amor de 
Deus que lhe emprestem recursos paro não quebrar de vez. 

Outro aspecto importantíssimo da questão é que não pode
mos nos esquecer de que estamos apenas no começo da implemen
tação do Plano Real de estabilização monetária. Sem sombra de 
dúvida, o Real é o plano mais consistente de todos os que foram 
produzidos na história recente deste Pais. Seus formulados apren-
4eram com os erros cometidos por planos anteriores, evitaram me
didas aparentemente fáceis como o congelamento generalizado 
dos preços. tentaram imprimir o máximo de transparência ao pro
grama de combate à inflação e, não menos digno de nota, o _real 
aparece num momento de_ conjuntura econônúca bastãilte- favorá
vel: dívida externa praticamente renegociada e nível de reservas 
internaCionais extremamente confortável, para ficar nos dois pon
tos que talvez sejam os mãis relevantes. 

Portanto, devemos dar crédito à equipe econômica quando 
afm:na que os juros altos se manterão apenas nos dois primeiros 
meses de implantação do Plano e que, depois. cairiio junto com a 
inflação. A preocupação de evitar-se uma 11bollia" de consumo nos 
dois primeiros 60 dias do Plano de EStabilização é vã!ida. Após 
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mais de 30 anos de Cl.lltura inflacionária; Dão podemós cOI'l'M' o ris
co de assistir à volta da inflação como conseqüência de um fracas
so em relação à contenção dos preços nesses primeiros meses_ ein 
que a credibilidade do Plano já está decidida e aprovada pela so
ciedade. O instrumento utilizado em todo mundo para se conter o 
consumo no curto prazo é a política monetária, mais éSpêcifica
mente a alta das taxas de juros em patamares aceitáveis. 

Devemos, entretanto, cobrar do Governo a queda significa
tiva e definitiva-das tax.as de juros, uma vez passado ess_e periodo 
inicial. Já salientamos de que forma a persistência dos juros altos 
pode jogar por terra todo o esforço do equilibrio fiscal do Gover
no, via ;rumento das despesas fm.anceiras com os encargos da dívi
da pública. Além do mais, o êxito ou o malogro do Plano Real não 
se medirá somente pela qi.ieda das taxas inflaciOnárias, mas tam
bém pela capacidade do plano em restabelecer taxas de juros bai
xas e compativeis Com o -CIPSdmento da economia. Assim 
esperamos que ocorra, no mais breve lapso de temP? possível 

Quanto a medidas que possam provocar a diminuição das 
taxa:; de juros, independentemente da queda da inflação e do equi
líbrio fiScal do Governo, pensamos -que-;-embora não haja iniciati
vas nesse sentido que garantam certa prontamente esse efeito, 
alguma coisa pode ser feita a respeito do "desenho institucional11 

das autoridades monetárias para que se afas-tem, aO máXimo, o in
teresse público na inflação reduzida e ~"'juros baixos e Q interes
se contrário do sistema fm.ãnceiro. 

Uma dessas possíveis medidas já foi tomada recentemente 
pelo Govemo: a de retirar os representantes de interesses setoriais 
privados da composição do Conselho Monetário Nacional. Não fa
zia qualquer sentido que setores que se beneficiam da ciranda fi
nanceira pudessem influir na escólha da política monetária a ser 
seguida pelo Pais, bem como estabelecimento de regra:; obrigató
rias para o sistema fmanceiro. Havia aí um nítido conflito entre o 
interesse público e os interesses privados. 

Outro ponto também relacionado com esse tipo de conflito 
é o fato da freqüência com que diretores e presidentes do Banco 
Central, ao deixarem a função pública, assumem postos nos ban
cos e nas instituições fmanceiras. Em geral, como sabemos, são 
muito bem-remunerados no setor privado. Temos certeza -de que a 
maioria desses profissionais, senão todos, quando foram inrum.bi
dos do alto dever de prestar se"Q~ seiViços ao Banco Central, fiZe
ram-no tão-somente guiados pelo interesse público. TodaVia, não · 
podemos descartar a possibilidade de que algum diretor ou presi
dente do BACENTO, de formação moral e ética menos sólida, sin
ta-se, no futuro, tentado a defender interesses do sistema 
financeiro dentro da Autoridade Monetária, em troca de algum 
bom emprego ao sair de lá. Para minorar esse risco, seria interes
sante que o Congresso Nacional votasse algum dispositivo legal 
que vedasse aos diretores e aos presidentes do BACENTO empre
garem-se no sistema fmanceiro e bancário ·-após;-digamos, dois 
anos de terem deixado o cargo público. 

Por frm, gostaríamos de consignar ·que já existiram éjx>Cà.S 
em que os juros pareciam visivelmente superiores aos que seriam 
necessários para financiar a dívida pública e para conter a inflação 
em patamares razoáveis. No ano passado, os juros chegaram a cair 
mais de 10 pontos percentuais como conseqüência simplesmente 
das queixas externadas pelo Presidente da República a respeito do 
exagero de suas taxas. Nem por isso a dívida deixou de ser rolada, 
nem houve corrida aos ativos reais, como os economistas do Go
verno temiam. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, terminamos este pronuncia
mento na esperança de que o Plano Real continue produzindo seus 
efeitos benéficos e a queda definitiva dos juros ex.cruciantes prati
cados no Brasil se lhes sigam de maneim natural. Repethriõs que o 

sucesso do plano não selá mé<lido somente pela derrocada da in
flação; será avaliado, outrossün, pela capacidade que o plano de
monstrar de :reduzir os juros a patamares civilizados razoáveis. 
Não pode haver estimulo à produção enquanto esse desiderato não 
se operar. O Brasil e a população brasileira necessitam do progres
so e do aurileftt:O das riquezas disponíveis; em uma palavra. de 
crescimento -ecohô.miOO. Estaremos vigilantes para cobrar do Go
verno a derrubada das taxas de juros, logo que passar desse peno
do de dois meses da implantação da nova moeda. 

O sistema fuianceiró, el:n nosso País, tomou uma propOiÇão 
desmesum.da, e isso tem que acabar. Enquanto nos países desen
volvidos a participação da intermediação fmanceim não costuma 
ultrapassar os cinco por cento do Produto Interno Bruto, aqui ela 
chega a absurdas taxas de treze por cento do PIB. Portanto, cum
pre encerrar as atividades desse cassfu.o em que se transfODiloU o 
Brasil, aberto à esperulação nacional e internacional, se quisennos 
seguir na trilha do nosso dese:1volvi:mento ecQJlÔmico e social. Os 
instnimentos para isso estão colocados na agenda nacional e certa
mente levarão a bom termo essa aspiração, que é de todos os brasi
leiros. -

Muito obrigado, sr- Presidente. (Mu~to bem!) 

Durante o discurso do Sr. João Rocha, o Sr. Júlio 
Campos, 1" Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pela S~. Júnia Marise, 3a Secretária. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Concedo~• pala
vra ao nobre Senador I oão França. 

0 SR. JOÃO FRANÇA (PP - RR. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr" Presidente, S,.. e Srs. Senadores, ocupo a tn'buna 
nesta tarde para trazer ao conhecimento do Senado Federal e das 
autoridades do Govemo Federal, ligadas ao Ministêrio das Conm
nicações, uma_ série de itregularidades que vêm sendo cometidas 
na Telaima- Telecomunicações de Roraima, na Administração do 
atual presidente José Mendes de Araújo. 

Em junho próximo passado, na companhia do Deputado Al
ceste Almeida, estive com o Ministro das Comunicações Djalma 
Moraes, com o Presidente da Telebrás, Brigadeiro Adyr da Silva, 
quando passamos? às mãos- desSàS ·autõiidades, um dos$iê comple
t.o com provas documentais das irregularidades praticadas pelo 
Présiderite da Telaima. 

Na oportunidade, o presidente da Telebrás determinoo que a 
auditoria daquela estatal apurasse as irregularidades. Passados dois 
meses, concluída a auditoria e CODStatadas as io:egularidades, a Te
lebrás ainda mantém o Sr. José Mendes na direçãó da Te!aima. 

Diante das evidê~cias e 4as provas documentais ipresenta
~ das ao Ministro Dj31ma Moraes e aó Presidente da Telebrás, Bri
gadeiro Adyr da Silva, sugerimos que o Sr. José Mendes fosse 
afastado, inclusive para permitir que a auditoria a ser realizada na 
Telaima, ocorresse sem a interferência e as pressões advindas da 
Presidência da Empresa. 

Sr. Presidente, SI" e Srs. Senadores, durante os vários anos 
em que permanece a frente da Presidência da Telaima, o Sr. José 
Mendes instalou naquela Empresa uma filial dos negócios de suas 
empresas, a Fazenda Campos Novos e a Partenon Comercial Ltda., 
utilizando-se de toda a estrutura das Teleco.,.,nicações de Rorai
ma, para efetivar as suas transações comerciais. 

Os telefones, fax, telex, computadores, máquinas de datilo
grafia e até funcionários da Telaima, estão a setviço das empresas 
do Sr. José Mendes. 

Leilões de materiais inseiVíveis para a Empresa foram arre
matados pelo Presidente da Telaima, oude os lotes de Il10It:ll<lorias 
do seu interesse não eram expostos ao público:; sendo desta forma 
arrematados pelei Sr. José Mendes, pelo preço de custo e para pa-
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gamento atmVés dO desconto em folha. o que é ·uegaJ.. 
Equiparileritõs_ de rádio-e telefone rural de propriedade da 

Telaima estão inStá.lados na fazenda Campos Novos, de sua pro
priedade. 

Sr"' e Srs. Senadores, todas essas irregularidades estão com
provadas e documentadas em dossiê. que como já destaquei, en
contra-se nas mãos do Ministro Djalma Moraes e do Brigadeiro 
Adyr da Silva, Presidente da Telebn'is. 

O que nos cãusa espanto é o fato de que apesar de tudo isto, 
a Telebrás insiste em manter o Sr. José Mendes à. frente da Presi
dência da Telaima. 

É uma prova inconteste do COipOrativismo existente naquela 
estatal. 

Durante os longos anos em que permanece na Presidência 
da Telaima, o Sr. José Mendes fez muitos amigos na Telebrás~ e 
que agora tentam a todo custo tapar o sol com a peneira e mantê-lo 
no cargo. 

Os membros do Conselho de Administração da Telaima, 
composto por funcionários da Telebrás, são todos amigos íntimos 
de José Mendes, sendo homenageados e agraciados com_banque
tes., regados a whisky e cexveja. sempre que vão a Roraima. 

Todas as proposições de José Mendes são como uma ordem 
acatadas sem maiores cliscussões, pelo Conselho de Amigos do Presi· 
dente da Telaima, comandados pelo Senhor Sérgio Renan Kern. 

Sr. Presidente. S:r.as e Srs. Senadores. a situação em que hoje 
se encontra. a Telecomunicação de Rorainia é ilegal e imoral. To
dos esses fatos já são do conhecimento do povo de Roraima, que 
aguarda do Presidente da Telebn'iS e do Ministro das Connmicaçõ
es, que determine o imediato afastamento do Sr. José Mendes de 
Araújo da Presidência da Telaima. 

-Truilbém dirijü-me ao- Presidente- Itama; Franco. pa...-a -que 
sua Excelência não permita que o CorpuratiVismo da Telebrás dei
xe peunanecer a manobra que se abate sobre as telecomunicações 
de Roraima, determinando ao Ministro daS Comunicações o afas
tamento do presidente da Telaima, e dos sens amigos da Telebn'is, 
do Conselho de Administrnção, que a todo custo tentam mantê-lo 
no cargo, em detrimento da moralidade e da transparência admi
nistrativa -que o seiViÇO público deve ter. 

Eia o que tinha a dizer, St" Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Sobre a mesa re

querimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário. 

É lido o s~guinte 
REQUERIMENTO N' 638, DE 1994 

Nos termos do art. 172. inciso I do Regimento Interno. re
queiro a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado 
n' 160, de 1992, cujo pr.!ZO, na Comissão de Assuntos Econômi
cos jâ se acha esgotado. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1994.- Júnia Mmise. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O requerimento 

lido será publicado e inclu!do em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 255, inciso ll, do Regimento Interno. 

Está fmda a Hora do Expediente. 
Presentes na Casa 27 Srs. Senadores. Não hã número para 

deliberação. 
As matérias constantes da Ordem do Dia têm sua votação 

adiada por falta de quorum. 
São os seguintes os itens adiados: 

-1-
PROJEfO DELE! DA CÂMARA N' 112, DE 1994 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos 
do art. 36, b, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' 

112, de 1994 (n' 4.26?f!l4!: na Ca;;a de orige!D), <!e i,niciatlva do 
Presidente da RepúbJi~ Q_!Je institui a Cédula de Produto Rural, e 
dâ outras providência'!, .\!'9~0, , , . . · · · 

. PARECER fav'!'íve~ proferido em Plenârio, Relator. Sena· 
dor Coutinho Jorge 11 ~m ... ~u.lJ.~~tuição .à Comis~C? de -~ntos 
Econômicos. - · · 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARAN' 123;DE W93 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 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. 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 48, DE 1994 

Votação, em tumo únic_o, 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°30, de l 0 dejulho de 1991~ 

-4-
REQUERIMENTO N' 629, DE 1994 

Votação, em turno únicO~ do Requeriniento n° 629, de 1994, 
do Senador José Fogaça, solicitando, nos termos regimentais, a in
clusão em Ordem do Dia do Oficio n' S/57, de 1994, que autoriza 
o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir Letrns Finan
ceirãs dõ TesoUrO daquele Estado, cujos recursos seião -destlD.ados 
ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencive1 no-2° semestre de 
1994. 

-5-
REQUERIMENTO N'634, DE 1994 

Votação, em turno único, doRequerimenton•634, de 1994, do 
Senador João Rocha, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do 
Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia da Mensagem n° 
228, de 1994, solicitando a contratação de operação de crédito exter
no, Cõi:n a garanti,a da União. no valor de quarenta e nove bilhões, 
quatrocentos e vinte e sete milhões de ienes, destinada ao financia
mento pan:ial do Projeto de Despoluição da Bacia do Tietê. 

-6-
REQUERIMENTO N' 635, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requeriri:lento n° 635, de 
1994, do Senador João Rocha, solicitando, nos termos do art. 172, 
inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do 
Oficio n' S/58, de 1994, através do qual o Banco Central do Brasil 
encaminha, nos termos da Resolução n'll, de 1993, do Senado 
Federal, parecer relativo à emissão de Letrns Financeiras do Te
souro do Estado de São Paulo- LFIP. cujos recursos serão desti
nados ao giro da dívida mobiliária daquele Estado, vencível no zo 
semestre de 1994. 

A SRA. PRESIDENTE (Junia Marise) - Nada mais ha· 
vendo a tratar, a Presidência vai "encezrar os trabalhos, designando 
para a sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às 15h. a mesma 
o-rdem do Dia da presente sessão. 

A SRA. PRESIDENTE (Junia Marise) - Está. encerrada a 
sessão. 

(leVanta-se a sessão às J6h25min.) 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 
DO SENADO FEDERAL- ASSEFE 

Assembléia Geral Ordinária 
De acordo como art. 67, parágrafo único do Estatuto da As-
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sociação dos Servidores do Senado Federal ~Assefe, convoca os 
associados da entidade quites com suas obrigações sociãiS para a 
Assembléia Geral Otdinária que se realizará no dia 18 de agosto 
de 1994, às 10 homs, em primeira chamada, oom 213 (dois terços) 
de associados, e em segunda chamada às 11 horas, com o mínimo 

de 21 (vinte e um) associados, na sala n• 1 da Ala Senador Nilo 
Coelho, com a seguinte Ordem do Dia: a) Discussão do Balanço 
referente ao ano de 1993. 

Brasllia, 1• de agosto~ de 1994. - Claylton Zanlorenci, Pre
sidente do Conselho Deliberativo. 
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EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA DESTINADA A 
EXAMINAR .E EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA No· 572, DE 06 DE 
AGOSTO DE 1994, QUE CONCEDE NOVO PRAZO PARA CONCLUSÃO DO 

. -~ci~.l~R~01z~~~~:ri~~~~~C~~~\~~ ~~S~~~~~'à: ~~D~~A ~~L~~E~~ê~9~~ 
' REEDIÇÃO MP 547/94. 

CONGRESSISTAS 
--------------------------------------
'Oeputado Valdemar Costa Neto 01 e 02. 
-------------------------------------·----·----·--------
SECOM 
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Art. 30 - ..... -...... •.'.' ...... ~ •. ' ..... -.. ;-.................... i 
Parágrafo único -- Fica.- â.' Secretaria, d·e 'A&niriis-tração Federal 

autorizada a remanejar, inicialmente, de·zoito mil cargOS de provi 
mer"to efetivo, a que se refere este artigo, para as instituições? 
Federais de Ensino Superior, objetivando o atendimento, ao presen 
te exercicio, ·da necessidade de pessoa~ dos respect~vos HosPii;.aiS 
de Ensino.· 

JUSTIFICATIVA 

A carência de pessoal nos Hospitais de Ensino vinculados às 
Instituições Federais de Ensino Superior - IES tem atingido a pro 
dução cientifica e õi?. serviços essenciais por elés prestad<?s, ex2, 
ta.mente no m9.mento em que estes· são presionados a exercer_um o~ 
tro papel s·o·cial, o ~a prestação de servic;os médico-assistenciais 
às camadas· menos favbrecidas da população. 

I 
i 
I 
I 
' I 
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A absorção nos quadros de pessoal das IFES dos cargos vagos 
do extinto-Instituto Nacional de Assistência Mêdica da Previdên 
cia Social "" INAMPS, destinados aos Hospitais Universitários, se 
rã determinante para reativação de leitos e unidades de terapia 7 
intensiva e outros serviços essenciais especializados e não acar 
retará despesas ao Orçamento da União. -

10.08.94 

l 
f1F·~0S72 

·,····· .. "'~''"' 

['DEPUTADO FEDERAL Yl\LDEMAR COSTA NJit.Tl:!.IO'--- ______ j 
Lr _____ ,l , "'~: .. ,~..... z, , "'"............... li 1 ...... ~~".... 41 , ...... ~. 'J !_ 1 _ -~- .. _ ... _-···~:.. ... ____ _ 

p--'" ''"·~ ,.. ,.,,,,.;, -~----·-.... w. •• ,_,,, --·-·-:----· .... :··· 

L.... -~1 -···----.J·-------·--·-----.1. ...... . 
1~ •· -·-~-----·-·--·· --···------ ---rruo ..... 

! Art. - 2 o Pbder Executivo autorizado, pelo prazo de cento e oitent~ 
dias, a contar da publicação desta Lei, a realizar transformação e 
remanejamento de cargos vagos existent.es nas Instituições Federais ; 
de Ensino, abrangidas pela Lei no 7.596, de 10 de abril de l987,cuj~ 
vacãncia tenha ocorrido a partir de 03 de dezembro de 1992, sem qu~ 
disto resulte aumento de despesas. 

JUSTIFICATIVA 

A Administração Pública Federal, atingida pela politica de 
contenção de gastos traduzida prevalentemente pela falta de investi
mentos em recursos humanos, viu a diminuição progressiva do seu co~ 
tigente de.pessoal afetar-lhe a eficiência, situação esta que recla= 
ma urgente equacionamento. 
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Na verdade, o desequilibrio entre a força de tr~balho necess! 
ria e o .quadro efetivo hoje disponivel torna indispensavel o levant_; 
mento de alternativas que permitam atender i. dinâmica do cresciment: 
institucional. 

Dentro desta perpectiva, o remanejamento de cargos vagos ~ar~ 
áreas onde o "défict• de pessoal se faz sentir mais intensamente, se 
efetuado através de transformação de cargos muitas vezes obsoletos e 
inadequados, representará um instrumento.de ajuste às ~etas de expa~ 
são comprometidas pelas instituições. Tal medida não implicará e~ a~ 

-mento.de-despesa, vez que está sendo propost~ o aproveitamento de v~ 
gas ocorridas a partir de 03 de·dezembro de 1992, em virtude de ap~ 
sentadoria;- morte, exoneração, transferiincia e ·demissão. 

t :-' ~ dJi.oJ._, .• - -c~ (~ d) cli_ h ~~o~~~ . 

' . 

1().08.94 

__ ._, ; • l 
. ' ' ·. 

;_ ~ r, . . . . 
' -. . . ~ ' _-

• j 

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA DESTINADA A 
EXAMINA~ E_ EIIIJ'Tl~ PAR~CER :·SQBR,e'_A MEDIQA PROVISÓRIA N° 574, QUE 
DISPOE ~9B~E A.~OTA DO T(:~OURO N~CIONAL. • NTN E SUA UTILIZAÇÃO PARA 
AQUISIÇÃO DE BENS E · DIREITOS. ALIENADOS' NO ÂMBITO DO PROGRAMA 
NACIONAJ;: DE DES)::STAnZAÇÃo'. :. PND, INSTITUINDO PELA LEI N° 8.031, DE 12 
DÊ .ÁBRIL.·ÓE .199o:·éoNSóliDANDO AS NORMAS. SOBRE A MATéRIA CONSTANTE 
Dft,. LEI N° 8.177 DE 1° DE MARÇO DE 1.991, E DA LEI N° 8.249, DE 24 DE OUTUBRO 
D~ 1991, E ~L TERA ó ART. 3° DA LE'IN° 8.249t91.' REEÓIÇÃÓ MP 549/94. 

---~--------------------------------------------------------
C9NGRESSISTAS 

Deputado Luiz Salomão 
D~putado O.ctacir ~ly!n 

-- J ~-" 

-··_·-._· 

·• • ' ., 'EMENDAS N°S. 

01, 02 e 03. 
· · :o4. · · 

---~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
SE; COM 
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APRESENTAÇÃO OE EMENDAS I '; 

HF-00574 

J 0000:1. 

j' 11 I ~-;· l 94T IL'~~~-"'--_·-.,.. __ :.:;:Me.:d-::l::da:::..-.:P.:r.:o:.;;:..;i;.;;;.;ó;.;r;.;i;.;';::. . ...;•:-::."_· 5.:.7.:..:.4/:....:.9·.:.4==--~~--· _-_-:_·~-----_· _--_:-J_-_ . ..J- -

r. ..,,.. _______ ,.--___ _,, rr:-30 .. 6_,...-..._l 
Deputado LUIZ SALOMÃO _ ~ _ 

L---------~~~~~~------------~ 

I• iJ n . 1 . .......... 2 L.....i • ..,..;I'I'~Nio 

,., ____ _.,..._ ________ l 
3 o. ~C&...... 4 o. &DITIWII I o. ~ITUITIVO~ -

J./ '2- -- - ---,---..... · ••• , """'' a~olí.c,----. cv: .. ·· ---:1 Lr_--_-_ ... _ __j_____,.----.,.-----l-----:-l-----~ 
r..~----------------~--------------------, 

Dê-se ao art. 1" a seguinte redação: 

Art. 11> O art. 30 da Lei nR 8.177, de lR de março de 1991, 
alterado pela Lei n" 8.696, de 26 de agosto de 1993 e pela 
Medida Provisória n" 455, de 25 de março de 1994, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art; 30 1!: criacÍa a: _Nota· do Tesouro nacional-NTN, a ser 
emitida, respEiitados a · autorização concedida .e os. limites. 
fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais, c"óm 
a finalidade de prover 0 Tesouro. nacional de recursos 
necessários pa_ra <:!abertura de seus déficits explicitados nos 
orçamentos ou para realização de operações de crédito por 
antecipação ·de receita. 

S 1" Os recursos· em mo~d.a. corrente obtidos na forma do caput 
serão usados pa:ra: · · · · · · 

a) amortizar. a dívida pública mobiliária federal de emissão do 
Tesouro Nacional; 

b) custear programas e projetas nas áreas de ciência e 
tecnologia, da saúde; da defesa nacional, da segurança pública e 
do meio ambiente, aprovados pelo Pres.idente da República. 

JUSTIFICATIVA 

As alterações propostas nas características da Nota do Tesouro 
Nacional NTN servem ao propósito de faci_litar a atual 
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r 

- -- ----

renegociação da divida externa brasileira troca de US$ 52 
bilhões de divida velha por novos bônus. Não contentes em 
prometerem pagar aos credores externos mais de US$ 20 bilhões ao 
ano pelos próximos sete anos, o governo muda a legislação para 
permitir a utilização imediata desses bônus na compra de 
empresas estatais a serem privatizadas. 

Em principio, todos os bônus, inclusive os "El bond" (elegible 
interest bond"), que representam os juros atrasados da divida 
externa de 199.2, podem servir. como "moeda" no processo_ de 
privatização. Novamente, caracteriza-se outra tentativa de usar 
"moedas podres" na aquisição <;to patrilnônio nacional, que vem de 
encontro apenas ao interesse dos banqueiros internacionais. Para 
esses, a utilização desses novos bônus na privatização é 
vantajosa, uma vez que a reserva de _ contingência que fizeram 
contra os créditos da divida externa- brasileira não paga ser!. 
transformada, nos balanços, em receita, alavancando recursos 
para novos investimentos. 

O Governo Itamar, subserviente aos interesses dos bancos 
credores internacionais, já se apressou na regulamentação da MP 
ng 527, editando o Decreto ng 1108, de 13/04/94, para ultimar a 
utilização das NTN's no âmbito do PND. 

/ .-... --------,,. 
A----' d f> J-- L.,-~ 

l_ 

[0;'•/9-;--] c-----M-e-d~i-d_a_P_r~o-v~i_~-ó-r-;:•~":'-s74/_9_4 ___ ._ 

Í. ------------------~--- Deputado LUIZ SALOMÃO 

r..c-------=--------------li<'J---=---------------
1 o"~~ __ _? o • -.....,,.~ .... --3o. fiiiODti'"IC&TMo 4 o* -'OITI..,. 9_ 0 . SUIISTfTUITIVO.UiaM. 

cY~,,~~~ CL' __ -_·-_-_ .• _-,_-_"'"_-_-_-_-_TL-------_-_"'_' .. _._"'_•_-_-_-:_-_TL---------_-_"'_''_"_-~~~~~:;~~~~~-~--_';,_"_-_-_-_-_-_-_--.J 

l
r.-i -------m<To----------, 

Dê-se ao art. 2g a seguinte redação: 

1 Art. 2g O art. 2g da Lei ng 8.249, de 24 de outubro de 1991, 
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alterado pela Medida Provisória nQ 455/94, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 2Q 
gerais: 

A NTN será emitida com as seguintes caracteristicas 

I - prazo: até 30 anos; 

.......................................................... 

III - formas de colocação: 

a) oferta pública, com realização de leilões, podendo ser 
colocada ao par, com ágio ou deságio; 

b) direita, em favor do interessado e, mediante expressa 
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não -podendo ser 
colocada por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão 
para atender Programa de Financiamento às Exportações - PROEX, 
instituido pela Lei ng 8.187, de lg de junho de 1991; nas 
operações de troca por "Brazil Investment Bond-BIB", de que 
trata o art. lg desta Lei; e nas operações de troca por bOnus 
previstas nos acordos de reestruturação da divida externa • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

JUS'riFICAriVA 

As alterações propostas nas caracteristicas da Nota do Tesouro 
Nacional NTN servem ao propósito de facilitar a atual 
renegociação da divida externa brasileira troca de US$ 52 
bilhões de divida velha por novos bõnus. Não contentes em 
prometerem pagar aos credores externos mais de US$ 20 bilhões ao 
ano pelos próximos sete anos, o governo muda a legislação para 
permitir a utilização imediata desses bõnus na compra de 
empresas estatais a serem privatizadas. 

Adicionalmente, a Medida Provisória ng 52?/94, em seu artigo 2g, 
III, discrimina contra as empresas e entidades públicas. As NTN 
serão--colocadas no sistema financeiro, através de leilões, ao 
par, com ágio ou deságio, enquanto que para as autarquias, 
fundações ou empresas públicas, ou sociedades de economia mista 
federal, a colocação será direta e não poderá ter valor inferior 
ao par. A violação das normas constitucionais de igualdade de 
tratamento entre as empresas públicas e privadas (decorrentes 
dos arts. 512 e 173 da c.F.) certamente vão ensejar as medidas 
judiciais cabiveis para barrar mais essa agressão à economia 
nacional. 

1
~~------------------------~u------------------------, 

L·J ~ ·f=Lr- -r 
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HP00574 

J 00003 

---------, 
----------------~n.------------------, 

[ Deputado LUIZ SALOMÃO 

... ,--------------------"' '---==-----=:--------·---, LJ , ......_,...., 2 O · tueSTl"lr- 3 O · ..,.,.ca.._ 4 O -MI'I"•VA. g O · surM .. itumw •LOU.. 

• 

Suprima-se o art. 3g 

JUSTIFICATIVA 

As alterações propostas nas caracteristicas da Nota do Tesouro 
Nacional NTN servem ao propósito de facilitar a atual 
renegociação da divida externa brasileira troca de US$ 52 
bilhões de divida velha por novos bOnus. Não contentes em 
prometerem pagar aos credores externos mais de US$ 20 bilhões ao 
ano pelos próximos sete anos, o governo muda a legislação para 
permitir a utilização imediata desses bOnus na compra de 
empresas estatais a serem privatizadas. 

Em principio, todos os bOnus, inclusive os "El bond" (elegible 
interest: · bond •) , que representam os juros atrasados da divida 
externa de 1992, podem servir como "moeda" -no processo de 
privatização. Novamente, caracteriza-se outra tentativa de usar 
•moedas podres" na aquisição do patrimOnio nacional, que ~em de 
encontro apenas ao interesse dos banqueiros internacionais. Para 
esses, a utilização desses novos bOnus na privatização é 
vantajosa, uma vez que a reserva de contingência que fizeram 
contra os crédi'tos da divida externa brasileira não paga serA 
transformada, nos balanços, em receita, al11vancando recursos 
para novos investimentos. 

-----------------~----------------, 

I._-______ / -Q A -~'-=C 
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[ DEPUTADO OOACIR KLEIN 

• Oê-stJ 
~ 

ao artigo JO a seguinte rsdaçãc: 
.. .Art. 30. o Parágrafo único do artigo 30 da Lei nO 8.249/94 pa..! 

•• a ••r o § 10 • acrBscenta-ss o § 20, eom •• seguintgs redaçi3as: 

"§ 1Q O podar Execu-tivo poderá autorizar a utilização da NTN pa 

ra aquisição do bens e direitos alienados no âmbito do Programa Naci2 

nal da Ossastatização - PNO, da qua trata a !ai nQ 8.031 da 12 ds ~ 

bril da 1990". 
"§ 2Q As NTN, de quaisquer tipos, mesmo as que contiveram c!á.!:!, 

aula de inalienabilidade, poderio sar utilizadas para cumprimento da 

axlbilldade da recolhimento compulsório/ancaixa obrigatório sobrá d~ 

pósitos judiciais, junto ao Banco Central do brasil". 

JUSTIFICATIVA 

Os depósitos judiciais, por tarem caractar!siticas da sarem ta~ 

to da má~iQ como de longo prazos, compatibilizam-se com quaisquar 'ti 
poo do NTN. 

Outrosaim, hi do se ralovar qua a Caixa Econ&mica Federal r!c~ 

ria com maia racursoa dispon{vsis para aplicar em opoarações da área 

social e comercial, como rinanciamontos a pequena a média empraaas. 

-------------------, 
/ 

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA DESTINADA A 
EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA N' 575, DE 9 DE 
AGOSTO DE 1994, QUE DISPÓE SOBRE AS REGRAS PARA A CONVERSÃO EM 
REAL, DAS MENASALIDADES ESCOLARES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. REEDIÇÃO MP 550/94. 

--·-----------------. 
(+) • Publicedea om suplemento ~ praoente odiç~o do ncN (Saçin!Il 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO-------------

1994 
1- ATA DA 102' SESSÃO, EM 17 DE AGOSTO DE 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Requerimento ____ _ 
N° 639, de 1994; de autoria do Senador Dario Pereira, soli

citando a transcrição,- il.os Anais -do Senado Federal, do artigo 
1Uma nota só", de autoria do jornalista Evandro Carlos de Andra
de, publicado no O Globo, de 6 4e agosto do corrente ano. 

1.2.2 - Comunicação 
Do Senador_ Iram Saráiva~ cotntinieáii_dõ-a sua-renúncia ao 

mandato de Senador em razão "de ter si® nomeado para o cargo de 
MinistrO do Tnl>unal de Contas da União, mediante o Decreto de 
7-7-94, publicado no Diário Oficial da União em 8-7-94. -

1.2.3 -Requerimentos 

N° 640, de 1994, de autoria do Senador Jônice Tristão, soli
citando que sejam considerados. como licença autorizada, os dias 
r·. 5,!3,19, 21,22 e 26 de julho; e r• a 5 de agosto do corrente 
ano. Votação adiada par falta de quorum. 

N" 641, de 1994, d~ autoria dO Senador Louriva!Baptisia, 
requerendo a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei da Câ
mara n• 113, de 1994 (Projeto de Lei n• 4.146-C, de 1993, na Casa 
de origem), que dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 8.072, de 25 
de julho de 1990,_ que _dispõe-sobre crimes hediondos, nos termos 
do_ art. 5°,- incis-o ::sq..m, da ConstituiÇão Fedeq~.l, e determina ou
tras providências, _cujo prazo, na ComisSão de Constituição, Justi
ça e Cidadania se acha esgotado. 

1.2.4- Ofícios · 
N"' 476 e 477, de 1994, do Líder do PMDB, na Câmara dos 

Deputados, de substituição de membros em Comissões Mistas. 
1.2.5- Com_uniçaçõcs da Presidência 

Recebimento do Ofício n• S/66, de 1994 (n• 2.824/94, na 
origem), encaminhando, nos termos da Resolução D_o 11, de i 994; 
do Senado Fed~ral, solicitação para que o Governo do Estado de 
Minas Gerais possà alterar o percentual de rolagem de sua dívida 
mobiliária, vcnéível ito 1° semestre de 1994, para os fms que espe
cifica. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provis6ria no 58_1, de 12 de agosto de 1994, que dispõe sobre os 
quadros de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores 
- DAS, da Advocacia-Geral da União; desigilação da Comissão 
Mista e estabelecimento de calendário para a sua tramitação. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n° 582, de 12 de agosto de 1994, qUe autoliza a utiliza
çãO de recursos do Fundo da Marinha_Mercante - Frvnv1, em favor 
da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro:_ U:.OYDBRÁS; 
designação da Comissão Mista e estã.belec.i.ment-9 de calen~o 
para a sua tramitaçãO.'-- - - - -- ----- --

1.2.6 -Discursos do Expediente 
SENADOR LOURNAL BAPTISTA --Atitude precipitada 

dos estabelecimentos de ensino privado de paralisar as aulaS ná dia 
IS de agosto. 

SENADOR IRAPUAN COSTA JÚNiOR- Criticas ao uso 
indevido do ICMS dç> ,Estado de Goiás, gastOs abusivamente na 
publicidade política. Intenção de S. Ex• de Cncaminhar à Mesa 

projeto de lei limitando os gastos púplicos _com a publicidade polí-
tica. ----- ---

SENADOR PEDRO SIMON- Elo~os ao alto nivel do dec 
bate político entre os candidatos à Presidência da ~epública, de 
iniciativa da TV Bande:Q:antes, na noite de ontem. 

SENADOR JOSÉ FOGAÇA- Relacionamento- do PMDB 
com o Governo Itamar Franco. Diferenças en~ o Governo atual e 
o do ex-Presidente Férnando Collor, em respostas a colocaçõ<iS do 
Sr. Ronan Tito paralelamente aos dois governos, feitos em- aparteS 
ao pronunciamentO de hoje do Si'. Pedro Simon. -

SENADOR JOSÉ PAUW BISOL- DistinçãO entre os po, 
deres Constituinte e_ L~gislativo. ~tç, __ para alterações na atual 
ConstituiÇão. ·. 

1.2.7- Comunicação da Presid&.cia 
Presença na Casa do Senhor JaccjueS Silva, suplente convo

cado da representação do Estado de Goiás, em virtude da renúncia 
do Titular Senador Iram Saraiva. 

1.2.8 - Prestação de compromisso regimental e posse do 
Senhor Jacques Silva. 

1.2.9- O!i!'i9s. . -· . ___ . --·-··--· _ ·-- ... --. -·· . 
N" 58, de 1994, do Líder do Governo, indicando o Senador 

Maurício Corrêa, PSDB/DF, para exercer a fuilção de Vice-Líder 
do Governo no senadO Federal._ 

Da Liderança do PPR, no Senado Fedem!, de substituição 
de membros em Comissão Misul .. - -"o o " ~= · "' ~ • -

1.2.10- Apreciação de matérias . 
Requerimentos n"' 590, 593, 594, 596 a 598, 601 a 603, 609 

a 6!2, 615 a 621, 626 a 628, 632, 633, 636 e 640, de 1994, lidos 
anteriormente. Aprovados. 

Requerimento n° 592, de 1994, do Senador Jos=é RiCba, des
pachou, ad referendum do Plenário, em que solicitava autoriza
ção do Senado Federal para se ausep.~_~<?s trabalhos da Casa no 
pexiodo que menciona,. Aprovado. - - --

.. 13- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n• 112, de 1994 (n•4.268/94, na 
Casa de origem), que instituí a Cédula ~ Produto Rural, e dá ou
tras providênciil.s. Aprovado, tendo usado da palavra o Sr. Couti-
nho Jorge. À sanção. _ _ 

Projeto de Lei da amam n• 123, de !993 (n• 2.278191, Da 
Casa de origem), que altera a legislação do Impcsto de (l.enda, relliti
vamente ã distribuição disfarçada de lucros. Aprovado. A sanção. 

Requerimento n• 629, de 1994, do Senador Josó Fogaça, so
licitando a inclusão em Ordem do Dia do Oficio rt' S/57, de 1994, 
que autoriza o Governo de Estado_do Rio_ Grande do.Sul a emitir 
Letras FinãD.CeiriiS- do Tesouro daquele Estado, cujos recursos se- -
rão destinados ao gir~ da _dívida mobiliária do Estado, vencível no 

-2o-semestre de 1994_. AproVãdn~ - -
_ReqU.êt1meiJ.t0ll0 -634, de 1994; do Senador João Rocha, so

licitãndo a inclusão cin OrdehCdo Dia-~ Mensagem no 228, de 
1994, solicitando a contrataÇão de operação de crédito externo, 
com a garantia da União, no valor de quarenta e nove billiões, qua
trocentos e vinte e sete milhões de ienes, destinada ao fmari.cia
mento parcial do Projeto de Despoluição da Bacia do Tietê~ 
Aprovado. - -- · 

Requerimento n° 635, de 1994, do_S_enadpr João ROcha, -so
licitando a inclusão em Ordem do Dia do Ofício n° S/58, de 1994, 
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através do qual o Banco Central do Brasil encaminha, nos termos termos do Requerimento n° 646/94. 
da Resolução n° 11, de 1993, do Semdo Federal, parecer relativo à Ofício n° S/58, de 1994, atmvés do qual o Banco Cen!ral do 
emissão de Letras FIDanceiras do Tesouro do Estado de São Paulo Brasil encaqllnha, nos termos da Resolução n° 11, de 1993, do Se-
- LFfP, cujos recursos serão destinados ao giro da_dlvida mobiliã- nado Federal, parecer relativo à emissão de Letras Financeiras do_ 
ria daquele Estado, vencível no zo semestre de 1994. Aprovado. Tesouro do Estado de São Paulo - LF1P, cujos ~os serão eles-

Projeto de Resolução n° 48, de 1994, que revoga o artigo 4° tlnados ao giro da dívida mobiliária daquele Estado, vencivel n<> 2° 
da Resolução 0° 30, de 1° de julho de 1991. Aprovado no_s termos semestre de 1994.-Apr~iaçãO sob~a. após parecer de plená.
do substirutivo constante de parecer de plenário, proferido nesta rio concluindo pela apresentação_ do Projeto de Resolução n° 
oportunidade, e aJ26s usar da palavra em s_ua discussão o Senhor 72!94, _devendo este flgurar na Ordem do Dia _da próxima sessão 
Mauricio-Con:êa. A Comissão Diretora para redigir o vencido para nos term.os do Requerimento n° 647/94. 
o turno suplementar. · ----- Mensagem n° 228, de 1994, solicitando a contratação de 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do Dia _ _ operação de crédito externo, c_om a garantia da União,' no valor de 
SENADORA JÚNIA MARISE- Encaminhanclo à M~sa, re- ~ quarenta e nove bilhões, quatrooentos e vinte e sete milhões de \e,~ 

querimeD.tO de convocaÇão do MiniStro Aluízio Alves, 9a lp.tegra- nes, dest_inada_ap fmanciamento parcial do Projeto-de Despoluição 
ção Regional, ao Plenário do Sel;lad~ para prestar esclarec::imentos da ~ada do Tietê. ApreciaçãQJ~t>brestada, após parec_er de plenA
sobre o Projeto de Transposição das Aguas do Rio São Franci.Soo,, rio favorável no8 termos do Projeto de Resolução n° 73194, deveu-

SENADOR JÚLIO CAMPOS- Relatório de sua recente elo~ este figurar na Ordem do Dia da próxima sessão nos tenn<>S do 
visita à República Popular da China, em missão oficiai. Requerimento n° 648/94. 

1.3.2 -Comunicação da Presidência 2_.3'!1_- Mat§ri~ apreciadas após a Ordem do Dia 
- Convoca sessão extraordinária -a-reãl1iãr:Se -hoje, às 17 Requ-erlmentos noS 644 e 645/94, lidos no expediente da 

horas e 20 minutos, cOm brdein do- Dia que designa. . __ pz:e~e:g.t~ ~çssão. Aprov~d_os. __ 
1.4-ENCERRAMENTO ~ ~ ~~-- 2~.2-ComunicaçãodaPresidêncla 

2- ATA DA 103' SESSÃO, EM 17 DE AGOSTO DE Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal a 
1994 

2.1 -ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1- Parecer 
Referente à seguinte matéria: _ _ _ 
-Projeto de Resolução n° 48, de 19~4, que revoga o art. 4° 

da Resolução n° 30, de 1° de julho de 1991. (Redação do vencido.) 
2.2.2- Requerimento _ _ _ _ __ __ _ . 
- N° 643-A/94, de autoria do Senador Ronan Tito, solicitan

do a dispensa do interstício e distribuição de avUlsos para kciUsão 
d? Projeto de Resolução n" 48/94 em Ordem do~ Dia da próxima 
sessão. Aprovado. 

2.23 - Comunicação 
Do Senador Jacques Silva de ftliação partidária e nome par

lamentar. 
2.2.4 -Requerimentos 
N° 644, de 1994, de autoria do Senador Marco .Maciel e ou

tros Líderes, solicitando urgênci;i para_o Qjicio :Q0 S/63, d~ 1994, 
que propõe seja-autorizado o Governo do Estado de ~ernam_b~_co a 
contratar operação de crédito externo ~ ~!-~-do P.nto ao :e.ra
silian American Men:hant Bank no valor de US$50,000,000.00 
(cinqüenta milhões de dólares no~americanos), correspondentes_ 
a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), em 1 o de julho de 
1994, cujos recursos serão destinados a Pr<?.ietos previsto5:_no art. 
2°, da Lei n° 11.096, de 30-6-94. 

N° 645, de 1994, de autoria do Senador Mansueto de Lavor 
e outros Líderes, solicitando urgência para _o Ofício n° .S/64~ de 
1924, do Sr. Presidente do Banco ·central do Brasil, encaminhando_ 
ao Senado Federal solicitação do Govemo do Estado de São Pau
lo, relativa ao pedido de emissão del.ktras dO tesouro do Estado 
de São Paulo- LFTP, cujos recursos serão destinados ao giro de 
sua dívida mobiliãria, vencível no 1 o semestre de 1994. 

23- ORDEM DO DIA ~ 
Oficio n° S/57, de 1994, atmVês dõ-qilalo-Govemo do E~

do do Rio Grande do Sul solicita autOrizãção para émíür LetraS Fi-:-_ 
nanceiras do Tesouro daquele Estado, cujos recursos serão 
destinados ao giro da dívida mobiliáriil do EStado, vencível no 2~ 
semestre de 1994. Apreciação sobrestada, a_pó_s parecer de ple
nário favorável nos termos do :PiOJC!-0-de :Resoluç~o n° 7_ 1/94, de
vendo este figurar na Ordem do Dia da próxima sessão? nos 

real_izar7se hoje, às 17 horas e 45 minutos, com a Ordem do Dia 
.que designa. 

2.4- ENCERRAMENTO 
3 -ATA DA 104' S!',SSÃO, EM 17 DE AGOSTO DE 

J!J94 
3.1 - ~J.lER.TURA 
3.2.~ EXPEDIENI"E 
3.2,1- Leitura de projeto ~ _ ~ _ ~ ~ __ _ 

.. ,., Projeto de Lei n° 53, de 1994, de autori;l do Senador Júlio 
Campos,_ qt,~e_ ''acre~ce~ta ao RI4_ ~? 4a Lei n° S.l_J~._~ 11 de -de
zembro de 1990, que dispõe sobre o Regime Jurldico do Servidor 
Público Civil da União, das Autarquias e das Fundações Públicas 
Federais". 

~ 3.2.2 -Requerimento -~~ 
-~ 649, de 1994, âe autoria da SenadoraJúnla Marise, S<>

licitando a convocação do Ministro da Integração Regl.onai; Sr. 
Aluízio Alves, a fim de prestar esclarecimentos sobre o ProjetQ de 
~posição das Águas_ c;lo Rio São Frãncisco. 

~~.3 - Ç9municação 
- Do Senador Gilberto Miranda, de ausência do País no pe

ríodo de 19 a 21 do corrente mês. 
3.2.4 -Requerimento 
- ~ 650, de 1994, de autoria do Senador Maurlcio Com!a e 

outros Srs. Líderes, de urgência para o Ofício n° S/66, de 1994 (n° 
2.824/94, na origem), pelo qual o. Banco Central do Brasil propõe 
ao Senado seja alitçrizado o Governo do Estado de Minas Gerais a 
alterar o percentlJ.al de rolagem de sua dívida mobiliária,_vencível 
D.o._1 ~semestre ele 1994. _ 
. ~~ 33~-0lillEMDO DIA ~ ~ ~ ~ 

Substitutivo ao Projeto de Resolução n• 48, de 1994, quere
voga o art.4° da Resolução n° 30, de 1' de julho de 1991.Aprova· 
do em tUrno suplementar. À promulgação. 

Projeto de Resolução n° 71, de 1994, que autoriza o Depar
tamento de Águas e Energia Elétrica _do Estado ~ São Paulo -
DAEE, a-contmtar opeeação de-Crédito ex temo, com a garantia da 
üilião, no valor de quarenta e nove billiÇ>es, quatrocentos e vinte e 
sete milhões de ienes, destinada ao financiamento pa.rc:!al do Proje
to de Despoluição qa Baía do Rio Tietê. Aprovado. À Comissão 
Diretora, para redação fmal. ~ 

Projeto .de Resolução n° 72, de 1994, apresentado como 

~~-···-~~· -~~ ----------==·-~~~ 
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COD.Clusão de parecer de plenário, em substituição à Com.issio de 
Assuntos Econômicos, que autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul a emitir Lelms Financeiras dO Tesoliro do EstadO 
do Rio Grande do Sul- LFIRS, cujos recursos setio destinados 
ao giro da divida mobiliária do Estado, vencivel no 2' semestre de 
1994. Aprovado. À Comissão Diretma, para redação fiillll- . 

Projeto de Resolução n' 73, de 1994, apreseotado como 
conclusão de parecer de plenário, em substituição à Comissão de 
Assuntos Econômicos, que autoriza o Govemo do Estado de São 
Paulo a emitir Lelms Fmanceir:ls do Teiouro do Estado de São 
Paulo - LFI'P, cujos recursos seiio destinados ao giro da divida 
mobiliária daquele Estado, v~ncível no 2' semestre de 1994. 
Aprovado. À Comissão Diretor;a, para redação fiillll-

3.3.1- Matérias apre<iadas ap6s a Ordem do Dia 
- Requerimento n• 650, de 1994, lido )lO Expediente da pre

sente sessão. Aprovado. 
- Redação final do Projeto de. Resolução n' 71, de 1994, 

constante da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada, nos 
tennos do Requerimento n' 651/94- À pronrulgação. 

-- Redaçãi> Tmal do Projeto de Resolução n' 72, de 1994, 
constante da Ordem do Pia -da pre~ente Sessão. Aprovad8.D.os 
tennos do Requerimento n' 652194- A pronrulgação. 

- Redação fmal do Projeto de Resolução n' 73, de 1994, 
constante da Ordem do Dia da ~ente sesSão. AprOVãda, nos 
tennos do Requerimento n' 653/94. A pronrulgação. 

TES 

3.3.2 -Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
3.4-ENCERRAMENTO 
4 -ATO DO DIRETOR-GERAL 
N' 98, de 1994 
S-MESÀDIRETORA 
6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 
7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 102a Sessão, em 17 de agosto de 1994 
4" Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Júlio Campos, José Fogaça, José Paulo Biso! e Coutinho Jorge 

ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA, 
DORES: . _ __ .. 

Alfredo Campos - Amir Lando -·Antonio Mariz - Carlos 
Patrocfnio- César Dias- Cantinho Jocge- Dario Pereira- Dilxeu 
Cameiro- Epitácio Cafeteira- Gilberto Miranda- Guilherme Pal
meira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Hydekel Freitas -
Jrapuan Costa Júniór- João Fnmça- Joio Rocha- JÔ!Jice Ti:istão 
- Josapbat Marinho - José Eduatdo - Jos6 Fogaça- José Paulo 
Biso!- Júlio Campos- Júnia Marise- Louremberg Nnnes Roch,._ 
Lourival Baptista - Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Mamo 
Maciel- Marluce Pinto- Mllllrlcio CciJ:'Iêii-~1\ifeira Filho- Moisés 
Abrilo - Ney Mn-anhão - Onofre Quinan - Pedro Simon - Rai
nmndo Lira- Reginaldo Duarte- Rooaldo Aragão..: Ronaii Tito-
Teotônià Vilela Filho- V almir Campelo. . · 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) ~ A lista de presença 
acusa o comparecimento de 42 Srs. Senadoi-es. Havendo número 
reginieotal, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossoS trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1' Secre

tário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 639, DE 1994 

Na rõrnla do ari; 210 do Regimento Interno, requeiro a 
tnutscriçio, nos-Anais do Senado, do artigo ''Uma nota só", de au
toria do jornalista Evaudro Carlos de Andrade, publicado no O 
Globo, de 6 de agosto em curso. 

Sala das'sessões , 17 de agosto de 1994.- Dario Pereira 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça)- De acotdo com o 
art. 210, § 1 ',do Regimento Interno, o requerimento sem submeti
do ao _exiune: da Cóniis~t? Diretom. 

Sol:re a mesa, conrunicação que setá lida pelo Sr. 1' Secre
tário. . 

É lida a seguinte: 
Exm"'" S"'- Membros da Mesa do Seoado Federal: 

Eu, IRAM DE ALMEIDA SARAIVA, Senador da Repúbli
ca pelo Estado de Goiás, com fundamento ao art. 29 do Reginiento 
lii.teino do-Senado Federal, comunico a minha renúncia ao manda
to de Senador. O!!l razão de ter. sido nomeado para o cargo de Mi
nistro do Tribunal de Contas da União; mediante-o Deci:eto de 
7-7-94, publicado no Diário Oficial da União em 8-7-94. 

Brasília, 17 de agosto de 1994.-lramSaraiva. 
O SR. PRESIDENTE (Jósé Fogaça) - O expedienfe lido 

vai à publicação. 
_ Sobre a m~a, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

tário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 640, DE 1994 

Requeiro, nos termos do art. 13, § 1 ', do Regimento Interno 
do Seoado Federal, sejam considerados como licença autorizada 
os dlas 1', 5, 13, 19, 21, 22 e 26 de julho: e 1' a 5 de agosto do 
COJ:l'ente exercício, quando estive ausente do_s trabalhos da Casa 
para tratar de assuntos partidários. · 

!Sala das Sessões, 15 de agosto de 1994.- Senador Jônice 
fi~- . 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça)- A votação do reque
rimento serã feita oportunamente. 

tário. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 641, DE 1994 

Sr. Presidente:· 
. Nos tennos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno do 
Seoado Fedem!, requeiro a inclusão, em Oi:dem do Dia, do Projeto 
de Lei da Clmara n' 113, de 1994 (Prqjeto de Lei n' 4.146-C, de 
1993, na CasB.'de origem), que clã nova redação ao art. 1° da Lei n° 
8.072, de 25 de julho de 1990; que dispõe sobre crimes hediondos, 
nos termos do art. 5°, inciso XLIII, da Constituição Federal, e de
tennina outras providências, cujo prazo, na ComissãO de Consti
tuiçio, Justiça e Cidadania se acha esgotado. 
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Sala das Sessões, 17 de Agosto de 1994. - Senador Louri
val Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça)- O req\uirimento lido 
será publicado e incluído em Onlem do Dia. nos termos do dis
posto no art. 255, II. alínea c, 3, do Regintento Interno. 

Sobre a mesa, ofícios que setão lidos pelo Sr; 1 o Secretário. 
SãO lidos os seguintes: -

OFIGABIN" 476 Brasília, 17 de agosto de 1994. 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos DeputadOs RO

NALDO PERIM: e PEDRO !RUJO para iritegrar, i-espectivamente na 
qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir 
parecer sobre a Medida Provisória n• 577, de 11 de agosto de 1994 
em minha substituição e do Deputado GERMANO RIGOITO. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestoS. de 
consideração e apreço. - Deputado Tarásio Delgado, Líder -dO 

5, Mautfcio Corrêa · 

6. Eduaroo Suplicy 

7. Francisco Rollembeig 

Titulares 

I. NeyLopes 

PSDB 

5. Reginaldo Duarte 

6. 

DEPUTADOS 

Supleutes 

BLOCO 

!. Mário Assad 

PMDB 
PMDB. 
OF/GABIN" 477 

-2. Freire Jiínior 
Brasília, 17 de agosto de 1994 

2. Afinando Viola 

PPR Senhor Presidente, 
CoiDllnico a Vossa Ex~~ê~c_i_a: _a_ in_cli~çãO- 49~ _-pe~utados_; 3~José Bümêtt 

GONZAGA MOITA e FELIPE NERI para integiar, respectiva~. 
• · 3. Fábio Meirelles 

PSDll mente na qualiclade_ de Titular e __ Suplente, a ComissãÇ 1\fi._stA·d~- _ , _ 
tinada a emítk parecer sobre a Medida PIDvis6rla n°-576_, -de 10 de· · 4. Sigmáringa Seixas 
agosto de 1994emminhasubstituiçãoedoDeputad<>GEi~~Q.., , , ... ·,. "> 

4. Jabes Ribeiro 

''pp' RIGOITO~ .. . 
Na oportunidade renovo a- Vos~ Ex_çel~pçia pOOtésios de 

consideração e apreço. - Deputado Tarásfo _Delgado, Lider do 
PMDB. . . 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) .:_Serão féilâsá.i.Ub~-1 

tib.liçõessoliCitadas. -· ____ ~-:··· 
A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o OfiCio 

n' S/66, de 1994 (n°2~8Z4/94, na origeili);~ncan,\ÍÍ)!mdp,jiós ler· 
mos da Resolução n' 11, de 199~; dO SéruidôFedeia~ soliCitação 
para que o Governo do Estado de Minas-GeiaiS-pos"Sa hlterãiO j)ei-
cenrual de rol agem da sua dívida _mobiliária., ve:i:iclVel"ri.O_ r o_ Senles
tre de 1994, para Os fms qUe espeCifica. _ _ _ _· _ · _·· ·--

A matéria será despachada .ã Comissão dC Assunt~ Econô--
micos. 

o SR. PRESIDENTE (Jo..i Fd~~~) - Ó· :S'écl.or p;esiden
te da República editou a Medida Provisória n' sSl, dé 12 de 
agosto de 1994, que dispõe sobre os quadros de cargo~ d_oG1Upo' 
Direção e Assessoramento SuperioreS- DAS~ da Advqcacía-Gera.I 
da União. · ·. · 

De acordo com as indicações das lideranças e nos lermos 
dos §§ 4' e 5• do art. 2' da Resolução n• 1189-CN, fica assini cons
tituída a Comissão Misia inCuD:ibida dC eniítirj)arecer sobre a _mi~ téria: . . . . . . . . . . 

SENADORES. 

Titulares Suplentes 

PMDB 

I. Cid Saboia de CaiValliO-· I. Aluízio "Bezerra 

2. Mãrcio Lacerda 2. Gilberto Miranda 

PFL 

3. Henrique Almeida 

.-·,. PPR 
4. Carlos De'Carli 4. Epitácio Cáfeieir:i! 

5: Be~edito Dom.Uígos '5. ValdenorGuedes 

,PDT 

6.-~uxy Müller ~-
~ . ,-;, ,... ""' ·''!: 6. c:'ari~s (l~Jt~ Camjl_i~~ . : 

PSto --.- ,_·l .. _., 

1.J3inJstO.Gradeiif·· -.- 'i 7.MiàaLUZiáFotiie~eYi 
' 1 " • • • ... ' • ··-:·- ·: ·.--- -- -~· 

• · De acordo com a Resolução·.n• I, de 1989.-CN, fica· esta!» 
lecid.O O segu~te Calen,dário para. a tramitaçãd" da -DJaté$: , 

· · · • Dia I 7 :8-94~ Designação de Comissão Mista; · 
-~-- Dia 18-8-94.-·Instalação da Comisão Mista;· 
- ····;Até 20-8-94~·"""· Prazo paiã-tecebimento dç emendas prazo 

para a Comissão :tdista. emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 29-8-94..: Prâl<o fJruii da Comissão Misra; 

·Até 13-9-94 ~Prazo no Congresso Nacional. . . 
. O SR. PRESIDENTE (José Fogaça)- O Senhor Presiden

te da República editou a Medida Provisória n° 582, de 12 de 
agosto de 1994, que ·autÓriza a ulilização de recursos do Fundo da 
Marinha Mercante- FMM, em favor da Companhia de Navegação 
L!oyd Brasileiro- LWYDBRAS. , 

De acordo cow as indi~~s das Li~ças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art~-zo da Resoluçãó- n° l/89:CN~ fiéa assim cons
tib.lída a Comissão lvfi~ta incumbida de emitir p~ sp~ a ma
téria: 

Titulares 

I. Gan"baldi Alves Filho 

2. RoD.an Tito 

3. cidacrr Soares 

SENADORES 

. Suplentes 

PMDB 

I. Gilberto Miranda 

· , 2. José Fogaça 

PFL 

3. Júlio eamJ.'Os 
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PPR 

4. Louremberg NuDes Rocha 4. Esperidião Amim 

PSDB 

5. Teotônio Vilela Filho 5. DirceU Cameiro 

6.Aureo Mello 

7. Magno Bacelar 

Titulares 

PRN 
6. Ney Maranhão 

PDT 

7. Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Suplentes 

BLOCO 

1. José Sari~ aev asconcellos 1. Arolde de Oliveira 

2. José Augnsto Curvo 

3. Francisco Domelles 

4.KoyuTha 

5. João Maria 

6. Luiz Salomão 

7. Jerónimo Reis 

PMDB 

2. Geddel Vieim Lima 

PPR 

3. SimãO Sessiin 

PSDB 

4. Lézio Sathaler 

PP 

5. Delcino Tavares 

PDT 

6. Sérgio euiY 
PMN 

7. NilsOL~ Gibson 

De acodrQ C9I;ll a Resolução n° _1. de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da_-~ria: · 

Dia 17-8-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 18-8-94 -Instalação da Comissão Mista; _ 
Até 20-8-Q4 - Prazo para recebimento de Emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 29-8-94- Prazo itnal da Comissão Mista: 
Até 13-9-94- Prazo no Congresso Nacional. _ 
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Passa-se à lista de 

oradores. -
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival_ Baptista. 
O SR. LOURIV ,\L BAPTISTA (PFL- SE. Pronnncia o 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores, uso a 
tribuna do Senado nesta _quarta-feira, para também manifestar mi
nha decepção quanto à atitude precipitada dos estabelecimentos 
particulares de ensino fecharem suas portas aos alunos no último 
dia 15, segunda-feixa, em Brasilia, como represália à aplicaçãO de 
normas do Governo Fedem!, consubstanciada na Medida Provisó
ria n° 575, relativamente à defuliÇã.O "do critério que faltava à con
versão das mensalidades escolares para complementar os 
procedimento.s de estabilização da economia preconizados pela 
instituição da nova moeda, o real. 

Sr. Presidente, é bem verdade que nós, moradores de Brasí
lia. desde a sua fundação, jã assist!mos a muitas greves e movi
mentos de paralisação por parte dos trabalhadores dos mais 
diversos setores de atividade da economia local; greves de médi-

cos, de professores de escolas públicas, de estudantes universitá
rios, de motoristas e outros, principalmente por motivação da cam
panha salarial. 

Entretanto. a suspensão das aulas por parte de proprietários 
de estabelecimentos particulares de ensino, na última segunda-fei
ra, se revestiu de um significado lamentável, de uma atitude infe
liz. tratando-se de empresários da educação, de educadores; foi um 
gesto, possivelmente mal orientado pelas suas lideranças, de deso
bediência civil, de desobediência às leis que todos devem cumprir. 

Sou favorável, Sr. Presidente, a que exista parceria da ini
ciativa privãda com o Governo na~ áreas mais importantes do de
senvolvimento sócio-econômico. E indispensável a contribuição 
de estolas privadas ao cumprimento do preceito constitucional de 
que "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada pela sociedade, visando ao pleno de
senvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercido da cidada
niã e qO.alificilção para·o trabalho". 

Já é antiga essa reclamação dos pais de alunos de que as 
mensalidades escolares já acumulavam, numa série histórica, au
mentos desproporcionais em relação à inflação e à progressão por 
que vinham passando os salários, o poder aquisitivo e o cuSto de 
vida, como conseqüência do processo excessivo que ãtingiu, prin
cipalmente, os assalariados. 

- -- - Aqui no Distrltó Federal a escola pública atende a cerca de 
SOO mil aluno~ e_ a rede priv~ a ll O mil,. que ficaram sem aulas 
no últinlo dia 15 por orientação do sindicato e da confeâe"(ãÇão dos 
estabelecimentos da rede privada devido ao desenrolar do impasse 
surgido en~ Çl Procon. a quem cabe fiscalizar a aplicação de me
didas dÕ GOverno em defesa do consumidor, e esses 6rgãos de rep
resentação patronal. 

O que ·estranhamos, Sr. Presidente, é a resistência dessas en
tidades em aceitar um critério que eles. mesmos aplicaram, sem 
discussão, quanto à conversão. dos saláriOs dos seus professores e 
funcionáriOs "J>ela média. em URV, dos mese.s de novembrQ_a de
zembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, e, em contraposição 
à Medida Provisória n° 575. se recusam a co:D.verter as mensalida
des pelo mesmo critério, preferindo a aplicação da antiga Lei n° 
8.170. que Jhes permitiria o repasse de parte da inflação no primei
ro semestre de 1994. não repassadas aos salários. 

Os assalariados de todo País tiveram os seus salários Con
vertidos pela média em URV desses meses conSiderados. Os 6rgã
o~--4~ __ t;epresenta.ção classista demonstraram e se excedera.IP em 
argumeD.tações de- que esSe critériO trouxe perdas salariais aos tra
balhadores. Os órgãos do GOVerno cofitra.:argumentaram, mostran
do os benelteios que o Plano Real traria a toda economia e à 
sociedade de .noss.o País .• e todos continuarani trabalhando e cum
prindo as suas obrigações, cOnfi.ãirtes de qUe nãO seria. níais possí
vei continuairi:los com aquele processo inflacionarl.O ·absurdo, 
engordando preços, corroendo os salários e inviabilizando os in
vestimentos e ·o planejamento do Governo. 

Vimos, Sr. Presidente, nestes últimos meses, principalmente 
depois da conversão da nova moeda, os preços despencarem dos 
patamares em que se encontravam com as expectativas de mudan
ça; os preços da cesta básica caíram, os juros caíram de quase 60% 
para cerca de 4%. o comércio, a indústria e o setor de serviços es
tão funcionando normalmente, a moeda está circulando com credi
bilidade; não há mais aquela corrida especulativa às compras pelo 
receio da alta diária dos preços com a desvalorização da moeda; e, 
com essas medidas, parece que, pela primeira vez na Hist6ria do 
Brasil. se não falha a memória, o dólar se flxou abaixo da moeda 
nacional. 

Não temos dúvidas, Sr. PreSidente, de que a população bra
sileira, independentemente de coloração partidária, ou acredita piá-
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mente no Plano Real ou tem grande esperança de que seja defmiti
vo, após as correções que estão sendo feitas; mas uma coisa é cer~ 
ta~ a maior parte da sociedade está satisfeita com a nova moeda e a 
estabilização econô~c~ tfn.ão se pode negar que houve um sacri
iicio dividiào poi todos os brasileiros; cada um está fazendo a sua 
parte em beneficio de toda a Nação, 

Agem, Sr. Presidente, o que não podemos ac~itar sem in
dignação é o fato-de que a conversão das mensalidades escolares, 
tendo ficado como uma das Ultimas medidas do processo de esta
bilização dos preços, e isto em beneficio próprio, esteja meteceri.
do, por parte dos dirigenres dos órgãos de representação dos 
estabelecimentos partículares de ensino, uma resistência inaceitá
vel de obediência à lei, em desacato às autoridades constituídas e 
avocando um argumento de inconstitucionalidade, cuja competên
cia é exclusiva do _Supremo Tribunal Federal. 

Lamento profundamente, Sr. Presidente, que os dirigentes 
das escolas particulares de Brasília, Capital do País, quero acredi
tar que infelizmente ma1 orientados, tenham dado esse mau exem
plo às congêneres dos outros Estados brasileiros, abdicando de 
uma postura educativa e cidadã _em beneficio de uma perspectiva 
de maiores lucros e vantagens fmanceiras, não amparadas nem jus
tiflcadas pela atual conjuntura e pela nova orc!enação econômica, 
que a todos impôs sacrificios presentes em beneficio do nosso fu
turo. 

Li na imprensa de britem, -no Jornã:I de Br8síl.ia, um co
mentário de que a mensalidade média de um cu~o da 1 a a 41 sé
ries, nas escolas da cidade, é de ce!ca de 100 reais, enquanto o 
salário médio do professor não_ chega -a 400 reais~ e as tunnas têm 
cerca de 30 alunos, o que permite inferir, em uma economia de_es
cala, que o ensino privado opera em um modelo empresarial bas
tmte lucrativo, o qu-e não_ justifica o privilégio especial de 
onverterem os preços dos seus sexviços diferentemente dos salá
.os dos seus sexvidores~ 

Finalizando, Sr. Presidente, manifesto a minha "esperança de 
que esse episódio possa merecer uma maior reflexão por parte das 
pessoas _ ........ olvidas e que seja enconb:ada a melhor solução para 
esse impasse, em benefício do Governo, da escola particular que, 
indiscutivelmente, presta um sexviço relevante à educação em nos
so País e à sociedade como um todo, especialmente a pais e a alu
nos, todos envolvidos _como agente~ ou paciente.s nessa empreitada 
edificante e benemérita que é a educação da mocidade estudiosa 
de nosso País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR- PRESIDENTE (José Fogaça) - Concedo a palavra 

ao nobre Senador Irapuan Costa Jiínior. - · - --
0 SR- ffiAPUAN COSTA JÚNIOR (PP- GO. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sr-s 
e Srs. Senadores, os niímeros, na sua singeleza, por vezes nos con
tam coisas muito interessantes. 

Tenho em mãos alguns niímeros que me foram fornecidos 
rRffi"RANCA I~ 

pelo Tribll:Dªl Qe Contas do Estado de Goiás, nos quais pode-se ler 
algo que iliteressa muito aos goianos e aos brasileiros e motiva es
tudos que determinei fossem feitos para dirigir a esta Casa um pro
jeto de lei";-9 que farei nos próximos dias. 

O Estado de Goiás teve, em janeiro deste ano, uma receita 
de ICMS de 17 bilhões de cruzeiros. Cinco por cento dessa receita, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, foram consumidos na publicidade 
oficial, centralizada na ftgura do governa.ckn- que saiu, o Sr. Íris 
Rezende Machado, candidato a esta Casa. Em fevereiro deste mes

-ino -ano, a·receíiã do Tmp{,sto de Circulação de Mercadorias e Ser
viços foi de cerca de 19 b_ilhões de cruzeiros. E, outra vez, foram 
gastos 5% desta receita em publicidade oficial. 

O mais interessante dessa revelação numérica, Sr. Presiden
te, foi o que ocorreu em março deste ano, às vésperas de o gover
nador deixar o cargo e se candidatar a esta Casa, tendo_ çqmo 
suplente o seu próprio irmão. 

No mês de março do presente ano, a receita em ICMS foi de 
29 bilhões de cruzeiros; e foram gastos em publicidade maís de 
três bilhões de cruzeiros, vale dizer, mais de 10% da receita tribu
tária do ICMS do Estado de Goiás, num processo de massificação 
da imagem governamental no seu preparo para a disputa eleitoral 
deste ano, ou seja, a receita foi inferior a 40 milhões de dólares. Os 
gastos com a p.1blicidade pessoal, p:xie-se dizer, do Sr. Governa
dor, uma vez que toda a publicidade oficial foi centrada em sua fi
gura, foram de cerca de 4 milhões de dólares, em um único mês, 
num estado carente como o de Goiás, que pede providências para 
melhoria do seu sistema de .saúde, do sistema educacional, da se
gurança pública, enfim, de todos os setores fundamentais para a 
ação do Estado. 

Em vista clj.sso, detenninamos a nossa assessoria que prepa
rasse um estudo visando encaminhar a esta Casa um projeto de lei 
limitando os gastos da publicidade oficial dos estados a patamares 
~ondizentes com o mínimo necessário para levar até à população 
as informações qiÍe o estado deve levar sobre a sua ação de gover
no, porque, além disso, quando chegamos a exageros como esse, 
estamos permitindo que se cometa um verdadeiro abuso contra as 
populações mais Carentes do Estado e que estão a exigir unia <ição 
mais efetiva de seu órgão executivo. 

Era esta a ~unicação que queríariiõs fãZ""et; sr.: Pies1Q_ente, 
Srs. Senadm:es, desse fato que verificamos, pelos dados: insuspei
tos fornecidos pelo Tribunal de Çonta do Estado de Goiás, (]_uanto 
ªo abuso da publicidade oficial, visando a dar condições melhores 
para que o ex-governador, o ex-governante, possa chegar a esta 
Çasa COJll redução dos .g_~tos _f~itos do s:eJ.! p~prio bolso e com 

--aprOveitariiCntõ dçs gastoS feitO$ com a publicidade paga pelos co-
fres públicos. - · 

Muito obrigado, 
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 

IRAPUAN COSTA JÚNIOR EM SEU DISCURSO: 
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t 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS. 

DESPACHO Nll 

GABINETE DA PRESIDtNCIA 

Processo nR 10468374, em que o ExmR 

Senador Dr. lrapuiiD Costa Jónio r 

solicita informac~•• sobre as despesas 

com publicidade, efetuadas pelo 

Governo Estadual. 

O 8 5 ? /94. - A Coordenaç!o · de F iscalizaç!o 

Estadual para providenciar com a urgência que o caso requer. 

Gabinete da Presidência do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

GOIAs, em Goiania .12 ABR S~ 

Agosto de 1994 

-s. ...... IL 
PRESIDENTE. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO OE GOIÁS 

Proc•••o nl 10468374, B• que o lxmo. 
Senador Dr. IIIAPUAII IXISTA JtlliiOR, 

aolici ta in"forrMçe:ea •obre ~• 

deape•a• oo• publicidade, efetuadaa 
polo Governo do Botado ct. Goi4o. 

DESPACHO N• 27/94 - Em atençao ao O.opooho n• OS57/94 do 

fla. ret~, tenho 4 informar o que •• ••que: 

a) quanto ao Oemonatrativo d4i Receita • da Oeap••a 

Eatadual doa mo••• de janeiro, fevereiro • março de 1994. 

JAN/ii/10/'14 

ICI!S 75M 17.815.00J.738,80 otvroa 1.380.322.294,20 

O.RECEIT~ 155.384.924,85 PI!S. E ENCARGOS 9.207.941.779,15 

IPVA 50X 181.388.413,35 ftANUTKNCKo 1.874.814.258,15 

IRRF 654.939.470,72 TRANSFER!NCIAS llO.OS2.610,93 
TX.JUDICIAR:!A 30.000.000,00 INVESTlftENTOS 4.920.567.812,62 
RESTITUic01!S 16.068.484,68 OUTROS 1.686.427 .440, 32 
REC.PATRIBONIAIS 1.020.471. 914,92 OOT.OI!VEOO!lES 20.000.000,00 
FPE 4.839.865.748,81 RESTOS A PAGAR 851.328.012,53 
!PI 106.342.738,56 

I" .IlSP. Lili 7525 I. 243.985,56 
ICI!S/00110 4.970.963,68 
COftP .I"INAIICBIRA 150.902.680,00 

TOr.IL 24.966.583.063,93 TOr.IL 20.051.484.207,90 

Quilita-feira 18 4725 
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11 ()BS/'f;$11 

ICHS 7~X 18.922.754.278,67 OlVIDA 2.370.432.440,41 

O. RECBI'I'AS 167.384.995,34 PES.E ENCARGOS 18.238.072.636,39 

IPVA 50X 469.446.096,99 MANUTENC~ I. 548.258.570, 17 

IRRF 420.461.521.51 TRANSFEfltNCIA 1.249.272.444,71 

TX. JUÓlCIAIIIA 527.109:753,68 INVESTI~ENTO 4.290.446.090,64 

RESTITUI cOES 16.068.444,_6~ OUTROS 321.,97,5. ?71,. 97_ 

REC.PATRIKONIAIS 1.624.069.864,26 RESTOS A PAGAR 3.47·. 7tj.'530 ;il 

FPE 6.396.765.338,52 

IPI 152.081.693,36 

F.ESP. LEI 7525 1.811.310,84 

· IC~s/ou'Rb' 5.372.547,16 

conP.FINANCEIRA 272.103.975,52 

torAI. 28.975.450.020,53 torAI. 28.366.171.684,50 

'' 
~~~ lXiSFfiSA 

' .. ' .. 
29.175.065.305,69 OlVIDA IcnS '75X 347.492.137,69 

O. RECEITAS 339.661.255,27 PES. E EHCAAGOS 23.134.441.909,04 

IPVA 50X 916.496.479,17 MANUTEHC~ 3.563.059.653,74 

IRRF 1.162.681.780,22 TRANFiifltNCIA 1. 969.326.640,51 

TX.JUDICÚIUA 110.000.000,00 INVESTIMENTOS 6.125.605.024,26 

RESTITOic0ES 15.924.522,66 OUTROS 130.435.434,79 

REC.PATRiftONIAIS 2.206.848.455,22 RESTOS A PAGAR 508.697.575,51 

FPE S.OÓ0.975.941,24 CliSP.A REGUL. 41.029.127.932,37 

IPI 278.562.362,81 

F.ESP. Lll 7525 2.464.671,47 

Icn5/0URO 11.449.576,73 

COnP,FINANCEIRA 353.749.381,57 

torAI. 42.573.901.732,27 torAI. 76.ADII.386.307,9' 
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Quinta-feira 18 4727 

b> Quando l eol1o.t.t4tolo do .t.t•• 2 do expediente de fla. 
' 01, aol.t.o.t.to da DV'IK o .t. .. d.t.ato atend.t. .. nto. 

Coordenador de F.t.~~aaliuolo latadual do TRIBUNAL DEr 

CONTAS DO ISTADO DI GOtAs, • Oo.t..ln.t.a, eo• 18 de abril da 

1994. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIA3 

PROCESSO NQ 10468374/94, em que 
o Exmo. Senador Dr. lrapuan Co1 
ta Júnior, solicita informaçÕes 
sobre as despesas com publicid~ 
de, efetuadas pelo Governo Est~ 
dual. 

INFORMACAO NQ 053/94 Atendendo solicitação da Coordenação 
de Fiscalização Estaduàl desta Corte de Contas temos a infor 
mar o que )e segue: 

1 - g~stos do Governo Estadual com veicul! 
c.Ões em jornais, televisão e rádios e com produção da prop! 
ganda nos meses de janeiro, fevereiro e março do cqrrente a 
no. 

DIVERSOS 
DESPESAS C/PROPAGANDA E'PUBLICIDADE VEICULADAS NO 

PERÍODO DE jAN/MAR/94 
TOTAl GERAL. 

~Rl:SA 'JANEIRO I F'EVER!:JRb . MARÇO TOTAL CRS I l'ÓrAL UFIR 
• I •. I . 

E!-!.ATER --- 294.0W -- 294.000 1.125,06 
BEO:: 97.483.582 fJ-44.66'6 .14 7 370.016,652 612,.166. 381 2,077,805,54 

ENCIDEC 215 .ooo -- -- 215.000 1.145,01 

SA.\'EAGO 7,548.182 14.946.94 3 13.249.056 35,744.181 -142.305,58 

CELG 28.222.643 58.210;676 168.761,768 255.195.086 . 8JS, 345,88 

I 
I 

GABCO~I/ p32 ,068.565 . 66.169.0'66 2,495.'942. 373 fl· 794 .180. oo4 fJ-2;902.399,56; 
CER.'ii: 

CASEGO -- 500,000 --- 500.000 '1,449 ,11 

f;oiASJND, -- 344,801 --- 344.801 944,50 

TOV.L 865.537,972 785.131.633 3,047,969.849 4.698,639.453 15.962.520,24 

' ' ' I i 4' 

O valor atualizado pela UFIR Diária representa nesta data 
CR$ 16.737.021.722,04 
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2 - informamos ainda que, o levantamento 
destes valores teve como fonte os movimentos diários de cai 
xa, relação das Assessorias de Comunicacão Social e contrQ 
les paralelos dos Órgãos, e que os mesmos são os contrat~ 

dos e/ou veiculados no per{odo, independente de terem sido 
efetivamente pagos. 

Era o que t1nhamos a informar. 

DIVISAO DE FISCALIZACAO FINANCEIRA OE EMPRESAS ECONÓMICAS 
do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, em Goiãnia, 01 de 
junho de 1994. 

Maria de Fáti ~Saddi, 
-supe!::~~~ 

AJ;OSto de 1994 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS 

PROCESSO NQ 10468374/94, em que 
o Exmo. Senador Dr. Irapuan Co~ 
ta JÚnior, solicita informaçÕes 
sobre as despesas com publicid~ 
de, ~fetuados pelo Governo Esta 
dual. 

DESPACHO NQ 084/94- Com a informação prestada, restituam-se 
os autos à Coordenação de Fiscalização Estadual. 

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA DE EMPRESAS ECONÕM!CAS do 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás, em Goiãnia, 31 de maio 
de 1994. 

-~.._\.voe_ o\..... ~ . c...:,_,_, c:.S ... ~ . .c.v.l:..' 
Selva de Souza Cavalcanti, 

-Di retora DFFEE-
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Proceseo nR 10468374, em que o ExmR 

Sr. Senador Irapuan Coo ta Jllnior 

solicita informaçê5ee eobre as 

despeeas com publicidade, efetuadae 

pelo Governo Estadual. 

DESPACHO NR o <! t /94 - Com a informaç!o prestada, 

novamente ao Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do 

Estado, para os fins que julga de mister. 

Coordenaç!o de Fiscalizaçllo Estadual do TRIBUNAL OE 

CONTAS DO ESTADO OE GOIÁS, em Goi&nia, 14 de junho de 1994. 

1 
Lu i Carlos da 

COORDENADOR 

Agosto de 1994 
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O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Conoedo a palavra 
ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-5 e Srs. 
Senadores, volto a esta tribuna para abordar um assunto que várias 
vezes me traz aqui. 

Estamos em meio a uma excepcional campanha eleitoral. O 
Brasil inteiro assistiu, ontem, pela TV Bandeirantes, a um debate 
de pais de Primeiro Mundo, em que os candidatos se mantiveram 
em altíssimo n.fvel; as perguntas foram sérias, de gabarito, e as res
postas a!tamellle significativas. A jornalista Marília Gabriela e os 
candidatos mantiveram. realmente, um estilo e uma classe dignos 
de lodo respeito. 

Embora alguns não tenham gostado, a decisão de proibir 
que os espaços do rádio e da televisão fossem montados pelas 
agências de publicidade- como se o candidato fosse um produto a 
ser vendido, com a exigência de que o candidato apareça na televi~ 
são e ele mesmo fale no rádio o que quer e pensa- melhorou mui
to o nível das campanhas. 

Creio, Sr. Presidente, que a esta altura não há nenhuma dú
vida de que, seja quem for o vencedor, não terá n:iaiorla no Con
gresso Nacional. O Estadão, há alguns dias, fez um levantamento 
a respeito da situação de cada candidato à Presidência da Repúbli
ca e das forças que o apóiam e concluiu que nenhum deles terá 
maioria no Congresso Nacional. Um exemplo d~sa situação é o 
fracasso da Revisão Constitucional. Há necesSidade da governabi
Iidade. Todos os candidatos dizem que é necessário tocar em al
guns pontos essenciais da própria Constituição, como a reforma 
tributária. a previdência social, as verbas para a saúde, o tamanho 
do Estado. Eu não falo em questões polêmicas, como a a privatiza
ção da Petrobrás. Não é hora disso. Trata-se de questões cujo de
bate é essencial. E para que isso aconteça é necessário o apoio de 
3/5 da ocmposição do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, há algum tempo, vimos discutindo, neste 
Congresso, com pessoas ilustres e que não são candidatas a ne
nhum cargo, a questão do trabalho e do esforço que teremos que 
fazer no sentido de garantir as ocndições de govemabilidade do 
País a partir do dia 15 de novembro. Isso é fundamental. Os deba
tes e as discussões estão acontecendo. Seja quem for o próximo 
Presidente da República. deve o Congresso Nacional, obrigatoria
mente, oferecer as condições, as fórmulas através das quais possa
mos ter, no próximo governo, as COndições de convivência. 

V amos ter um fato novo, inédito, que s6 aconteceu em 
1950, quando a democracia estava começando, quando não tínha
mos a realidade que temos hoje: pela primeira vez, vamos ter elei
ção, no mesmo dia, para Senador, Deputado, Governador e 
Presidente da República. 

Por isso não vai acontecer o que ãConteceu com Collor, por 
exemplo, que se elegeu com 35 milhões de votos, com um Con
gresso Nacional, da metade para o ftm do mandato, esvaziado, 
sem autoridade, porque ele se elegeu Presidente batend_o na classe 
política e no Congresso Nacional. Ele veio com o tal do Plano 
Collor e o Congresso foi obrigado a engolir. Todos votaram a fa-
vor porque tinham que votar a favor. -

Agora, não. Agora, o Congresso vai sei- eleito no mesmo 
dia. O próximo Presidente vai encontrar pela frente dois terços do 
Senado e toda a Câmara dos Deputados renovados com mandatos 
populares, com legitimidade popular e com o ·desejo de se afmna~ 
rem. Portanto, não vão querer ir para o confronto; Presidente novo 
e Congresso novo. · 

Um fato interessante é que o Presidente da República toma 
posse no dia 1° de janeiro, mas o novo Congresso toma posse no 
dia 31 de janeiro. Quer dizer que este Congresso, do dia 16 di no-

vembro até o dia 31 de janeiro, terá. como viabilizar as condiçoes 
necessárias de govemabilidade. Seria fundamental. 

Até o dia 15 de novembro não se pode querer cobrar do 
Lula. do Fernando Henrique, do Quércla, do Brizola ou do Amin 
uma posição que não seja a de defesa das idéias, dos princípios, 
das divergências que caracterizam as suas candidaturas. Isso é na
tural. Mas depois do dia 15 de novembro, vamos ter que buscar o 
entendimento daquilo que une, daquilo que soma, o meio termo 
daquilo que congrega, para criarmos as condições de govemabili
dade, para que o Presidente eleito tenha condições de govemabili~ 
dade e p::lssa expor o seu plano de governo, aí sim. trazendo as 
idéias específicas. Se Lula, reforma agrária; se Brizola, as condiçõ
es de privatização; se Amin, se Quércia, se Fem.ando Henp.que, 
cada um com suas propostas específicas. Isso é importante. E uma 
responsabilidade imensa. 

Outro dia, em Porto Alegre, huuve um debate muito signifi
cativo entre o coordenador da campanha do PSDB, um ilus_tre gaú
cho, e o coordenador da campanha do PT. outro ilustre gaúcho, em 
que os dois discutiram. propuseram idéias. Por coincidência, -são 
dois íntimos amigos; estiveram exilados no Chile. O Renato estava 
lá e, na época, era funcionário da ONU. Quando ocorreu o golpe 
no Chile, ele teve condições de ajudar o seu colega a sair do país. 
levando-o, no seu carro, até a embaixada de um país estrangeiro 
para que ele pudesse sair. No ftnal da palestra, perguntei se haveria 
viabilidade ou não, ganhando o Femando Henrique ou o Lula, de 
se buscar a fórmula de um grande entendimento para o que é es~ 
sencia1 para o Brasil. Os dois responderam que sim, que era viável, 
tanto o Marco Aurélio quanto o representante do PSDB, Paulo Re
nato de Sousa. 

O mal, o fracasso da Revisão Constitucional foi que, ao inw 
vés de começarmos por propostas em tomo das quais havia enten
dimento, possibilidade de entendimento, começamos por 
propostas polêmicas, como a privatização das telecomunicações e 
da Petrobrás, matérias s-obre as·quais havia divergência total. 

V amos acertar-nos naquilo que estamos de acordo. É isso 
que me traz mais uma vez a esta tribuna e temos falado nisso: o 
Senador José Richa. do PSDB; o Senador Josapbat Marinho, do 
PFL; o Senador Eduardo Suplicy, do PT. Temos falado ocm várias 
pessoas, com vários companheiros e vamos tentar buscar todas as 
lideranças, que não são candidatas, para fazer um esforço, daqui 
até as eleições, preparando um esquema para apresentar aos candi
datos e ãs outras lideranças, na tentativa de ver se isto é viável, se 
é possível. Creio que sim. 

Pode surpreender o que vou dizer, Sr. Presidente, mas acre
dito que estamos em uma eleição onde tudo pode acontecer, até vi
tória no primeiro turno. Se até o fmal do mês um candidato - que 
pode ser o Quércia, o Brizola- subir nas pesquisas de 7 para 12%, 
14%, 15%, em outras palavras, se o 3° colocado se aproximar do 
2° colocado, não há dúvida nenhuma de que vai ser um pleito mui
to disputado. Foi o que aconteceu nas eleições passadas. Lem
brem~se os senhores de que nas eleições passadas muita gente 
votou no Covas até o Ultimo minuto na convicção de que o Covas 
ia para o segundo turno; mas a luta entre o Brizola e o Lula só se 
defmin no final da apuração, porque o Lula ganhou do Brizola por 
200 mil votos. Então, se o 3° éolocado nas pesquisas - o Quércia, 
o Brizola ou o Amin- subir, e estiver o 1 o colocado, Lula ou Fer
nando Henrique, com 33%, o 2° com 25%, o 3° com 17%, o 4° 
com 16%, vai ser uma polêmica dos diabos, vai ser um grande de
bate e vai haver segundo turno. Se isso nãõ- acontecer, se na pes
quisa de fim de agosto o 1 o colocado tiver 33_%, -o-2° tiver 32% e o 
3° tiver 7%, aí o voto títil vai acontecer já no primeiro turno. 

Penso, Sr. Presidente, que esta é uma importante eleição 
porque se isso acontecer será aumentada a nossa responsabilidade; 
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teremos então 45 dias a mais- do dia 10 de outubro, até 31 de jaM 
neiro - para tentar fazer as reformas necessários para o novo Go
verno. 

Tenho dito que sou um Líder de Qoyemo diferente. Em pri
meiro lugar, a liderança me foi imposta~ não aceitei cargo-no GoM 
vemo nem no MinistériO e ·não queria ser Líder. Na época, o meu 
Partido - tendo à frente o Sr. Orestes Quércia, que era Presidente, 
o Dr. Ulysses Gui:rn.al'ães e as lideranças -j exigiu ·que eU assumis
se ·a liderança. Mas sou um Líder que não tem participação- eril car
gos e vantagens; não nomeei ninguém. não tenho gabinete de líder 
-é a primeira vez que isso acontece-, não tenho os cargos a que o 
líder tem direito, não nomeei ninguém nO gabinete da liderança. 

Meu ami_go Ronan Tito - por quem tenho muito carinho -
me diz brincando que fiz o Ministro da Agricultura. Não é verda
de! O Ministro da Agricultura Dr. Synval Guazzelli foi indicado 
pelo PMDB do Rio Grande do Sul. O Dr. Pedro Simoii-eii contrá
rio, porque achava que o_Dr. Guazz.e.lli deveria encabeçar a lista de 
deputado's do PMDB onde preencheria a lacuna da saída do Brito, 
do Ibsen, do Mendes Ribeiro, que são pessoas· que não serão can~ 
didatos, e da saída do Jobim. A minha tese era que o Ministro Syn~ 
vai Guazzclli tú;ilia obrigatoriedade de ser candidato a deputado. 
Ele foi Ministro a riünha revelia. -

O Sr. Ronan Tito- Pennite V. Ex" um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON- Coni muito prazer. 
O Sr. Ro.omt_Tito- Foi boa essa explicação de V. Ex" por

que debati com o l\.1inistro Guazzelll 11a ComisSão de Agricultura e 
fiqUei ·com a iinpressãó de que S. Ex" havia sido indicado por V. 
Exa pelos grandes conhecimentos em agricultura. Verifico, agora, 
que S. Ex• nem tem oS grandes conhecimelltos nem foi iildicado 
~~~ . 

O SR. PEDRO SIMON - Ele foi indicado para Ministro 
da Agricultura pela Bancada do PMDB, pelos grandes conheci
mentos que tem sobre agricultura. A diferença é esta. 

O Sr. Ronan Tito- Até_ agora não maniCestou esse grande 
conhecimento, porque o plano agrícola aluai é :Qm achincalhe, é 
uma brincadeira corri a agricultura brasileira. E. para mim, permitir 
que a bota dos bancos fiq"rie na- garganta dos nOssos agricultores 
brada aos céus, trai toda a classe de agricultores do Rio Grande do 
Sul. Sabe V. Ex•, nobre Senador, qUe- a correçâo_tnonetária sobre o 
débito dos agricullores no Pl.a,no Collor U foi 4~ 73%, e a correção 
do preço mínimo na agricultura foi de 40%; há, <portãnto um gap 
de 33%. E estãrb.os assistindo à tecnoburocraciã.~ à pedantocracia 
associada ao Dr. Gu~zzel_li, mais uma vez, colocar o pé no pescoço 
do agricultor brasileiro. De maneira que prefiD:f'dizer que S. Ex' 
nada conhece sobre _agricultura; mas ouvindo o Senador dizer que 
S. Ex .. conhece, a situação; então; é muito pfor. __ , 

O SR. PEDRO SIMON - Senador Rorian Tito, posso lhe 
afumar que, pela primeira vez, o ·que V. Ex. .. diz rião vai acontecer. 
Em primeirO lugar, S. Ex .. diz que desta vez o Governo vai bancar 
o preço. Mesmo os grandes produtores pagarão os juros mais a 
1R; mas se o produto que venderem não tiver, na venda, a garantia 
do preço mais o lucro a que têm direito pela lei agrícola, o Gover
nobanca. 

O Sr. R o Dan Tito - Nobre Senador_ esse é o ·discurso do 
Collor, aliás este é_ Govemo_Collor/Itamar- D.ã-9 podemos nos es
quecer disso. Esse foi o golpe que o Collor deu com a complacên
cia, a conivência e a cumplicidade do atual Ministro da 
Agricultura e o Minis_trQ _da Fazenda. Não estoll-lnYeJltando; isso 
está acontecendo. nobre Senador. Ouça, pelo amor de Deus, seus 
agricultores lá do Rio Grande do Sul! Sr. Se~dor, o Banco do 
Brasil tinha 3 milhões e 700 mil correntistas; boje está com apenas 
700 mil A agriculturn foi quebrada por esse ato de força, de exe
cução dos agricultores. O Ministro veio aqui e disse que viria uma 

vez por semana para discutir com a comissão. Toinoil conheci
mento da verdade e nunca mais voltou aqui. E os agricultores es~ 
tão sendo executados. Será que o agricultor gaúcho não falou isSo 
para V. Ex a, para o Senador José Fogaça, para o Ministro Guazzel
li? Pelo amor de Deus! Isso está quebrando a agriculblra brasileira. 
E não é um plano futuro; foi compromisso ·do Collor e continua 
sendo compromisso do Itamar. Aliás, temos compromisso do Go
verno Itamar através das suas lideranças. Na medida provisória em 
que se elaborou a questão da_ UR V, foi acertada a questão do gap 
entre o preço mínimo e as taxas de juros; is_so foi aprovado pela~ 
lideranças e depois vetado pelo Senhor Presidente da República. E 
um direito que Sua Excelência tem. Mas dis~ que faria \lin decre
to para consertar tudo isso. O Ministro Synval Gu~ell:i (oi à Câ
mara dos Deputados - aqui no Senado Federal ele não voltou mais 
- e disse o seguinte: "Va:ro_os ~ar um decreto". Onçle está o de
creto? Sabe onde é que estã, Senador? Está na execução dos agri
cultores, dos p&J.Ueilos agricultores que V. Ex", debalendo comigo, 
quer ou diz querer defender. Eles estão sendo executados c perden
do as suas propriedades. Sinto muitO, roas, ·se o Ministro sabe, a 
coisa é muito mais grave. 

O SR. PEDRO SIMON - O que V. Es' está dizendo é 
muito importante, e a proposta que façO é que o Ministro Guazzelli 
não vá à Comissão; que venha ao plenário falar sobre essa matéria. 

O Sr. Ronan Tito - V. Ex a sabe muito bem que trazemos 
ministros ao plenário para promovê-los. É na comiSsão que se de
bate, __ cara_-:a-çar<!., é- onde !:!C dá a palavra. Aqui no p!enário o pr& 
prio regimento não pernúte o deba_te; aqui é desflle. E na comis_s_ãó -_ 
que debatemos, Senador. 

O SR. PEDRO SIMON- Falei em trazê-lo ao plenário rio 
sentido de dar o máximo de força, mas que seja onde for melh_or,
para que o Ministro Guazzelli venha a esta Casa -e rePita o que dis
se na televisão,- em cadeia nacional. O Mnistro tem-que fazer uma 
exposiçãO e ouvir ·ctíticas com relação ao que afumou, como por 
exemplo, que pela primeira_ vez na história o miniprodutor vai ter 
um fmancianiento praticamente sem juros. 

O Sr. Ronan Tito- Não é o que está escrito. _ _ _ _ ·-· 
O SR. PEDRO SIMON- Então. não entendo. O Ministro 

Guazzelli fOi a: televisão esclarecer sobre o fuianciamento·-para a:· 
agricultura. 

O Sr. RonaD. Tito-- Eu ouvi o que S. Ex .. disse: Que o pe
queno e o miciOprodutor terão taxa de juros de 6% e não terão TR; 
não disse que não haverá juros. V. Ex• diz que não tem juro~;_más 
hã, sim. 

O SR. PEDRO SIMON - Eu disse juro praticamente íne
xistente: meio por cento ao mês,_ sem TR, para o Iliicroprodutor. 
Meio por cento ao mês, mais 50% da TR para o pequeno produtor 
e, para o grande produtor, a taxa de juros dimihuhi de 13% para 
11,5%, mais TR. Se o produtor não tem lucro, conforme V. Ex" 
disse que acontece, o Governo assume a responsabilidade da_ TR._ 
Isso foi dito na televisão. 

O Sr. Ronan Tito - Esse foi o compromisso do Cóllor; o· 
compromisso do Plano Collor ]]. Este Governo é Collor/Itamar ... 
Não fuja disso! O compromisso de Collor foi feitO assim e não foi . 
cumprido, c o Governo Itamar está fazendo o mesmo compromis
so para não cumprir. 

O SR. PEDRO SIMON- O que V. Ex' disse foi que Col
lor teria assumido esse compromisso e não o cumpriu;-e que o Go
verno Itamar está_ se comprometendo, mas também não vai 
cumprir. ~ 

O Sr. Ronan Tito - E o mesmo governo; foi eleito com os 
mesmos votos. 

O SR. PEDRO SIMON- O mesmo não é. Vamos deva-
gar. 
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O Sr. Ronan Tito- Então houve um eogano. porque tira
ram um presidente e colocaram o s_eu vice-presidente. 

O SR. PEDRO SIMON - O Cougresso Nacional poderia 
ter cassado o presidente e seu vice. Por que V. Ex•, quando esteve 
aqui, não pediu que cassassem o presidente e o vic~ e assumisse o 
Presidente do Congresso Nacional? Poderia ter feito isso! 

Ronan Tito - Não é do meu feitio. Não gosto sequer de ca
çar bichos, quanto mais, pessoas. 

O SR. PEDRO SIMON- Quem colocou o Presidente Ita
mar lá foi o Congresso Nacional, porque acreditava que havia fa
tos muito graves de conupção conlra o Sr. Collor, mas que nada 
havia com relação ao Sr. Itamar Franco. Em nenhum _momento, 
nem V. Ex•, nem ninguém fez qualquer menção conlra a dignidade 
do Sr. Itamar Franco. ~ ~ 

O Si-. Ronan Tito - O que se coloca é c:iue foi eleita uma 
chapa: para Presidente. Fernando Collor; para Vice-Presidente, Ita
mar Franco. Ou estou enganado? 

O SR. PEDRO SIMON- Não. _ 
O Sr. Ronan Tito - Então, o GoVerno é o meSmo! O Presi

dente foi retirado e, agora, encontra-se o Vice. O compromisso do 
Presidente não foi cumprido e nem honrado pelo Vire-Presidente. 

O SR. PEDRO SIMON- Geralmente, neste País, quando 
se tira o Presidente da República e 10ma posse o Vic"e, muda tudo. 
Foi o que aconteceu quando saiu o Jânio e entrou o Jango, quando 
saiu o Tancredo e entrou o Samey. 

Na época em que assassinaram o Dr. Getúlio_ Vargas, quem 
estava c:oortlenand.Ó a sua derrubada era o Vice Café- Filho. N"'ao 
me parece que esse fato tenha oconido aqui. O Presidente Itamar 
Franco, com a maior dignidade, com a lnaior seriedade, não parti
cipou de nenhum esquema com relação à denubada do Sr._Collor. 
E tem mais: o Sr. Itamar Franco não participou- de nenhum ato do 
Governo do Sr. Collor. A imprensa toda sabe disso. Sua Excelên
cia não nomeou ninguém, não apresentou ningUém ao Governo e 
não fez qualquer proposta. 

Até entendo que V. Ex* não_ tenha simpatia pelo Sr. Itamar 
Franco; é um direito -de V. Ex*. Tnita-se daquelas questões de mi
neiro, quando dizem que, às vezes, não são solidários nem no cân
cer. Quem sou _eu para entrar nas questões de Minas Gerais! 

Mas V. Ex*, que é um homem de bem, que é um h9mem 
por quem tenho o maior respeito e admintção, querer dizer que o 
Senhor Itamar Franco ~ igual aó Sr. COllor, Dão faz jus à biografia 
de V. Ex* e não faz jus à re~_idade. _ 

O Sr. Ronan Tito- V. Ex• não coloque na minha boca pa-
lavras que eu não disse; eu disse que se trata do mesmo Governo. 

O SR. PEDRO SIMON- Não! 
O Sr. Ronan Tito- É o mesmo Governo. 
O SR. PEDRO SIMON -Como pOde ser o mesmo Gover

no se, na época do anterior, V. Exavinha a esta tribuna denunciar 
os fatos de conupção e o Governo nada fazia? Vínhamos aqui, 
como fez o Deputado Luiz Roberto Ponte, dizer que havia gente 
ganhando comissão e nada ftzeram. Hoje, isso está acoD.tecendo. A 
cada dia e a cada hora que os fatos chegam ao conhecimento do 
Presidente da República. Sua Excelência toma providências. 

Anteontem. o Presidente da República suspendeu a privati
zação de uma empresa do Espírito Santo por causa de uma denún
cia e mandou abrir inquérito para apurar os fatos, como vem 
fazendo ao lougo de toda a sua gestãc. O Presideote Itamar não 
procedeu diferentemente com relação ao seu próprio iimão. Le
vantaram dúvidas a esse respeito, na época da morte do seu sobri- -
nbo, e seu irmão foi afastado tendo sido determinada a abertura de 
um inquérito para investigação. · 

Não se pode fazer uma comparação e jogar as palavras no 
ar. Dizer que o Governo do Senhor Itamar é o mesmo do Sr. Col-

lor é como dizer que se trata da mesma "vigarice". da mesma imo
m!idade; é dizer que Sua Excelência é inesponsáveL 

O Sr. Ronan Tito - A eonclusão é de V. Ex* e não minha. 
Estou dize:rido. e reaínmo, que se trata do mesmo Governo; foi 
eleito pelo mesmo povo, pelo mesmo contingente. 

O SR. ~pl}j)RO SIMON - O Senhor Itamar Franco assu
miu a Presidência da República por um ato do Cougresso Nacio
nal. E respondeu ao mesmo compondo um ministério com 
heterogeneidade de forças, escolhendo, por exemplo, para Uder 
do _Governo, o Uder do Partido Comunista; escolhendo o Presi
dente do Partido Socialista para Ministro da Saúde; escolbeudo a 
Liderança do PT para Ministro do Trabalho. 

Podemos acusã-lo do que quisermos, mas temos de medir 
as npssas palavras. . 

Estou disposto a travar esse debate com V. Exa, com a 
maior alegria. 

O Sr. Ronan Tito - Eu gostaria apenas que V. Ex a me es
clarecesse uma questão: o Senador Itamar Franco não foi eleito na 
chapa Collor, não foi nomeado pelo Cougresso Nacional?~ 

O SR. PEDRO SIMON - O Presidente da República Ita
mar Franco é Presidente por responsabilidade do Congresso. Este 
houve por bem dizer que o Sr. CoUQl' _cometeu a tos de conupção e, 
por isso, deveria sair. E nada encontrou que impedisse o Senhor 
Itamar Franco de assumir a Presidência da República. Se houvesse 
algo com relação ao Senhor Itamar Frauco, deveóamos ter dito o 
seguinte: "Não pode assumir o Sr. Collor, porque é conupto. e ~ 
pode assumir o Sr. Itamar porque hã esses fatos". Mas a unanimi
dade do Congresso reconheceu que o Sr. Itamar Franco era um ho
mem de bem, que Sua Excelência deveria assumir ã Presidência; e 
foi o que aconteceu. 

O Sr. Rooan Tito- E ele não foi eleito na chapa Collor? 
O SR. PEDRO SIMON- Ele não assumiu pela mesma ra

zão do Sr. Café Filho, por um ato de golpe~ ele não assumiu tam
bém como o Sr. Jango ou o Sr,_ Jânio, mas por uma decisão do 
cOngresso NacionaL Havia uma CP! soberana e, assim como esta 
CPI cassou o manda!o do Sr. Collor, poderia ter Impedido o Sr. 
Itamar Franco, em virtude de prática de ato de corrupção, de assu
mir. 

O Sr. Ronan Tito- E ele não foi eleito na chapa Collor? 
O SR. PEDRO SIMON- Foi. 
O Sr. Ronan Tito -E só-isso. Muito obrigado! 
O SR. PEDRO SIMON- Mas ele não assumiu a Presidtln

cia da República por causa disso. O Cougresso Nacional instalou 
uma:_CPI, feZ amplas investigações e pOOeria tê-lo impedido de as
sumir. 

_ Ora, Sr. Presidente, não sou daquelas pessoas fanáticas-. 
Não sou daqueles que morrem de amor ou de ódio por alguém. 

Ainda ontem, quando ouvi o candida!o do PMDB Orestes 
Quércia dizer no debate dos presidenciáveis que eu era seu eterno 
desafeto, senti-me chocado, porque não é verdade. Fui um fraterno 
amigo do Quércia. 

Quando S. Exa e eu éramos governadores, várias e várias 
vezes nos reunimos no palácio do meu Governo e, principalmente, 
no do Govemo de São Paulo. Quando S. s• assumiu a presidência 
nacional do PMDB, ele foi ao meu gabinete convidar-me para ser 
o seu Vice-Presidente. Disse-me S. Ex-: 110lha, Pedro, vou assumir 
e_ gostaria que tu fosses Vice; estou em_ São Paulo e tu estás aqui, 
iiO SenadO; vamos gOvernar a quatro mãos. Tu fie~ aqui perma
nentemente11. Não aceitei. 

c_ A minha questão com o Quéroia já foi debati<la nesta Casa: 
pardoem-me, mas o fato é que neste País não há justiça. 

As manchetes dos jornais não podem apontar um cidadão, 
dizer horrores de sua vida e nada acontecer. A pessoa não pode de-
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fender-se, nem mesmo ser condenada. 
Estoo disposto a defender - e eu ditia -~ alguns_ co~~s que 

pretendo apresentar projeto nesse sentido - a criação de umã V ara 
destinada à classe política, com um fórum especial, mas basica
mente com um rito especial, assim como bã a Vara de Família, a 
Vara de Acidentes e a Justiça do Trabalho; e, o -que é üllportante, 
com prazos absolutamente rlgidos e rápidos para a decisão. Como 
isso nãõOcoiW--e como há uma- Série de fatos env-olvendo o meu 
companheiro QUérêiá.,-apreseht:et_ao-meu Partido a proposta-de que 
se designasse uma Comissão para fazer uril levaiiiaineDlõ -da sua 
vida particular. Ele aceitou o fato, mas o Partido arquivou a pro
posta. Porém, não sou seu desafeto. Pelo contrário, entcnQ_o que 
estamos ca.m.fubando, repito, para a 6amP:3nba-inais ínipôltah'te dos 
últimos tempos. 

Quanto à questão da agricultura, levantada pelo Senador 
Ronan Tito, estou" disposto a discuti-la. O Miriístro -~_ynval Guaz~ 
zelli apresenta uma proposta em que diz Que pela primcka vez 
está-se olhando de frerite pára-o problema da agricultura. E pela 
primeira vez fez diferença. Diz o-uuazzeill, assim éorflo o Presi
dente do Banco do Br~il. ,que -temoS- de--diferenciar a agncult~ra. 
o que isso sighiftca? QUC-temos-Qe _(azer uma ôúerençá ·por grupo.· 
Por exeinplo, eles dizem que estão prómovendOUm estímUlO fan
tástico ao pequeno- e ttútroprodutores afunde que esses não ve
nham para as cidades, para que plantem nos lugares onde moram. 
EsseS agticultores praticamente vãO -plantar de graça, sem juros i 
sem correção. Para o miniagricultor, 0,5% de-jui'OS e zero pm•cen~-
to de 'IR; para·- o pequeno, 6% de juroS e Prali&menw-zero por 
cento de 'IR. E para O grande, o que diz o Mini~o syiival Ui.faz:-
zelli? O grande até agora reclanlava;-porque --é iSSo que disse o 
Senador Ronan Tito- a corrcção bancária era maiOr- do que o lu
cro.. Alegavam que era uiD esCândalO; que não eta pcrSSfvel pagar. 
Agora, segundo o Ministro, de_ 13 bai;<.ou para 11,5 JÍlais a TR. O 
grande produziu, plantou, collieu, vendeu, mas, na venda, a TR ft)i 
muito alta, e ele não teVe lucro. 

O decreto do Governo det~rmina_: "0 -ãgricultoi- teril clireitC) 
ao custo máis 30% de_ lucro". se rlão forating10.0 esSe-índice, 6-
Governo zera a TR, e o produtor fica IibCrado desSa taXá. - ·- --

Segundo o Senador Ronan Tito, isso fcifpiomessa - não foi 
cumprida - do ex-Pl-Csidente Thllor. Não sei. ~ao aiomparihei O 
Collor. Sei. no entanto, que estã no papel, está na Medida Provisó
ria que o Presidente It.amat-Fi'aíiOO -ãSsino_u""a 'pedido do Mill..i.stro 
Synval Guazzelli~ Vamos ver se _f.al medicÍa será cümPrida ou não. 
Pelo que conheço do_ Presidente Ita_mar F~co. pelo que conheço 
do Ministro GUazzelli, a lei serã cõil:J:.Pi"lda. Nãó acredito quC -não 
seja obedecida a medid_a provisória. Não se pode é _julgar qu_e não 
será cumprida, pórque'----o ex.-l'ieSidente COllor- nãó o fez; rião Se 
pode comparar. Este GoVeino nãO só prometeu: 'colocou no papel; 
é lei! Creio qu:e será obedecida. _ 

, Estou disposto a debater também sobre' o Governo Itamar. 
Não estou aqui para dizer que o Governo Itan;ta.r é excepcional, 
fantástico, extrao.rdinário. Não é isso que me traz aqui. Venho para 
falar que, embora a época seja de trovoadas- a trovoada de afastar 
um presidente da República por corrupção, a trovoada da CP! do 
OrçamentO~· -que- resultou no afastamento de alguns Deputados -, 
estamos vivendo um clima de credibilidade e de rcS_peitabilidãde. 

Outro dia, telefonou-me o S"enador GerSOri Camat:a ti-ra fa
lar sobre possíveis-irregularidades no processo--de privatização de 
uma determinada empresa. De Porto Alegre,_ fiz contato com o 
Presidente, pedindo que analisasse a situação;, DUas horas depOis, 
Sua Excelência _comunicou-me -que o process-o--estava suspenso 
para investigação. Essa tem sidO a rotin:a-em j:elãÇãq- aos fatos que 
chegam ao meu conhecimento. O mesmo ocorre - tênho visto per
~ntemente- no gabinete do Presidente. Nada há OOntnl- a dig-

nidade do Presidente Itamar Franco: Levantaram -uma interrogação 
em relação ao irmão de Sua- Excelêncía. Ele"-foi afastado do cargo 
e_foi abeit0ffiq'Oêrlt6 para: íny~estigar-.-Isso é real e -_parece-me
positivo para toda a Nação. E importante que, não obstante a CPI 
do Orçamento. a CPI do impea_chment, ~ssamos ter um tli.nla de 
paz e respeitabilidade. - _ -

Rcfiro-nie. agora, ao Plano Real. Sejamos· clarOs: o Plano 
Real não é milagroso. O lYf e o Brizõla- eles qUe· me- peri.fOOffi-:.:. 
comctcra.m um -grande equíVOcO. Em primeiro lugat, o plano eco
nômioo que dispôs sobre a URV foi_ votado com uma série de 
en1endas do Congresso- Nacional. O plano que votamos nãÓ é o 
que foi remetido pelo Governo: recebcll coi:tiribuíção da Çâmara, 
do Senado, de todos os partidos políticos. - -- ~ - ---

0 Plano Real visa Zerar, Ou quase, o déficit público e a in
flação, além de manter urrla- rD.Oeda que tenha dignídade. Isso vai 
resolver o problema do Brasil? Não. não vai. Sígriificà_Tá ·uma :dis
tribuição de renda? Não, não será. -o podet; aquisitiVo âo salário 
será aumentado? Não, não é pór aí; No entanto, as medidaS São ne-
cessáriaS. - -

O proXrmo Presidente. seja o L!lla,_o Brizola, o Quércia, o 
Esperidião Amiri, pOOerã~-nó -dia 1° de "JaneirO_, seri_tar-se à_ mesa, 
coin inflação zero, défidt público zero, e g6v6rnar. - =--- ~ 

O equívoco .que O PT e o PDT ·cometei-aro, na triínha Opi
nião, foi colOCar-o Phmo Real no colo do SenadOr Fernando Henri~ 
que _Cardoso e abrir baterias contra o plano, dizendo que não é 
bom.-Eu já havia dito: o PT e o PDT deveriam ir pa:nra-S pôrtas de 
súpennercadc)s, pa,ra as portas-de farmácia e cxígii---OCOrirrole de 
preçoS, fiscalizar, lutar Contra os ca#éls, cOií.ti"a os· oligop61ios, 
corig-a os juros que ·não estão baixando. Nesse caso, o j)Iano seria 
de todos. 

Foi uma surpresa para mUn ã. -atitude desses partidOs. -Eu 
olhava, C.om simpatia, a candidarura do Lula c a do Brizola. Sã:o fi
guras competentes, responsáveis; assim coriió é-o- Senador Esperi~ 
dião Amin, cOm quem não tenho tanta identidade ideológica. No 
eritantó, afasté"í-tlle dessaS cartdidaruras: devido exatamente ao fato 
de elas se terem colocado contra o Plano. 

· "Crei<n~u-e se- cometem inju-stiças com refação aO Presidente 
Itamar Franco. Acredítól.ambém que é um équívoCO jogar cOrit!a -ô 
Plano Real. A imprensa está noticiandO- que esses Candidátós- estão 
contra o Plano Rea).. Parece até que estão torcendo, eJeitoTidpri:icn~ 
te, para que o Plano vá ·mal. E isso eStá errado. - -

Digo desta tribuna,que o Presidente Itamar Px:_anco vota no 
Senador Fernando Hel].rique; o .Presidente Itarilar Fiimc.o está a fa
vor, torce pelo SenadOr remando 1-Ieill"jque, roiS -nãO vi, em ne
nhum momento, sinal de qualquer ato do Governo a fayor do 
Senador Femando Henrique. Não- Vi- rCpifo- nenhum atO de Go
verno. rião vi itenhunia manifestação de Governo,- nenhuma no~ 
meação ou demiSSão âecorrente - da_ candidatura do Senaâ.of -
Fernando J-Ieniique. Pelo -contrário, o ~i den-te Ifamàr taz-o.qiies~
tão" de dizer que o Governo--tem agido coro absoluta ímparci"á.Iidã.-
~ - . . 

O exemplo mais típico disso ~ em_ relãção à ação Contra a 
fome. O programa -do PT-mosribtro Sr. Lula sendo recebido pelo 
Presidente Itamar franco. Quem_ viahílizoll aquele eiicontrO fui eu. 
O sr·. Lula mostrou-me o projeto da aç.ã'o contiã:iTóiiiC-e-pediu·me 
quê: eu -o ápresclitaSse aa Min.i&tio- da Fazenda, cOmo prOposta do 
PT. Respondi-lhe que seria interessante ~evá-lo ao Presiden_te da 
República. E assim aCOiiteceu. O Presidente Itamar Franco nos_ te· 
cebcu, e os técnicos do PT friêrá.m a expoSição:CoD.coidand6 Coro -
a proposta:, imediatamente O Presidente designou uma comissão -
para iniciar os debates e discussões. --· 

RCss-alto que é importante o fato de o PT posiCionai--se, me
diante a -apresentação de proposla, a favor da luta contra a fome. 
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Claro que é iinportailte. Projetos sobre a fome. sobre a irrigação já 
tivemos vários neste País. Prõjetos são inipoifuDteS? São. No en~ 
tanto, fundamental é que o Presidente da República aceite, encam
pe- e faça executar os projetos. E o Presidente o fez não-cOmo obra 
do Governo, mas como um trabalho comunitário pãra resolver o 
problema social. 

E lá está o Betinho; e lá está esse extraordiriáiio bispO de 
Duque de Caxias, Dom Mauro Morelli, um homem fantástico, 
coordenando toda a ação cõiilra a·fõ.tne.- - - --

Outro dia, a televisão noticiava qü.e o GOverno não teVe par.-' 
ticipação nessa luta. Ora, o Governo destinou mãis de I bilhão de 
dólares nesse programa, mas decidiu não aparecer. O qúe impOrta 
é o-programa em si, o programa da comunidade, do-liomem cida-
dão. .. 

A essa altura temos que raciocinar, refletir e buscar o que 
queremos e o que desejamos. 

O Presidente Itamar Franco vem fazendo a sua parte. Tenho 
dito muitas veteS: Sua Excelência não vai ser um -estadista. porQue 
a hora não é para isso; Mas o Presidente deve chegar ao fmal do 
ano em condições de entregar o País com déficit Sob controle, com 
inflação sob controle, num clima de maior seriedade. 

Hoje não existem mais os 30, 40, 50% de comissão nas 
obras públicas. Vê-se Que o Governo- está tentando apurar. Se che~ 
garmos ao final do ano com essa perspectiva de seriedade, com 
uma inflação sob controle, e se a eleição for feita em um-ãülbiente 
de democracia e de respeito recíproco, tima. importante transição 
que está sendo feita. A outra patte cabe a nós., Congresso NãCio
nal,e o fururo nos cobrará. Afinal- perdoem-me os companheiros 
- se a Constin.Jição tem alguns equívocos, o Congresso foi respon
sável; Quem votou a Constituição de 1988 foi o Congresso Nacio
nal. E verdade que, na história do mundo, nunca houve alterações 
tão profundas como as que ocorreram no mundo entre a Constitui
ção de 1988 e o díã em que estamos vivendo: o cOmunismo prati
camente desapareceu, o Muro de Berlim caiu; a União Soviética 
desapareceu, e estamos vivendo uma outra realidade, ao lado do 
fato de que, quando fiZemos a Constituição de 1988, havia um 
porre de democracia. Hoje sabemos que ao lado disso há questões 
de profundas irresponsabilidades que temos que encarar. 

Mas o Congresso é responSável pelos equívocos de 1988 
que estão na Constituição. Houve uma revisão para se alterar esses 
equívocos. O Congresso de 1988 teve a sabedoria de determinar o -
perlodo de revisão paia 5 anos depOis. E nós fmcassamos nessa re
visão. Por isso digo que cabe a este Congre-sso fazer Oesfo'rço, que 
se chama o esforço pela govemabilidade, que são as propOstas ne-
cessárias. - --- - • ·· ·• 

Atrevo-me a dizer: viveremos mOmentos de tanta responsa
bilidade que, tenninada a eleiçãõ, imagino que o Presidente Oa Re
pública deva buscar_ um grande governo-de e~«;ndimento nacional. 
Com a força 35, 40 Diilhões de votos, não se fará um governo sec
tário, de alguns, mas um grande governo, com a participação dos 
melhores. 

Seria algo realmente positivo um "goveiD.O" de 22 Jatenes", 
expressão que dizemos meio brincando, e que quer dizer um go
verno dos mais c-ompetentes. Quem-ganhasse, o Brizola, o Fernan
do Henrique, o Lula, o Amin, o PMDB, realizaria o entendimento 
nacional, seria uma grande saída. O Presidente que fiZesse isso 
marcaria pontos fantásticos para o setr governo e parii a bist6ria 
deste País, porque, ganhe quem ganhar, fazer um governo aperias 
procurando pinçar pessoas para fazer maioria, eventual maioiia, 
não garante govemabilidade. Está provado inclusive no governo 
do próprio Itamar. Nem sempre o fato de SUa Excelência ter colo
cado um ministro de detenninado partido significou que aquele 
partido votou com o Governo nas questõeS maiS· impoitàhtês. Digo 

com 'toda sinceridade: um governo de representatividade nacional, 
pluripaitidário, s~ ·onde oS partidos- que- êStão aí" sejam repre
sentados, sim, mas não pela indicação formal de um ato político, 
onde nem sempre é o m.ã.is capaz, mas onde o Presidente diga que 
quer para cada setor -o -mais competente, o mais capaz e o que te
nha maior integra~o nacional. Já disse isso a várias pessoas. Ter:. 
minada a- eleição, -eu- começaria pai- c!J.amar- OS presi&D.ciáveis, 
pelo menos os que tivessem representatividade como presidenciá
veis, e marcharia para a tese da governabilidade, em que o Con
gre-ssõ Nacional colocasse no papel o Piano dê ação:di transiÇãÔ e 
o Presidente colocasse no papel o plano de execução do seu gover
no. Gãnhe Lula, ou Brizola, ou Quércia ou Fernando Henrique, ou 
~miil Seria a mesma- coisa? É claro que não! É evidente que não! 
E claro que cada um terá a sua tônica. Se for o PT, o realce que 
dará às questões sociàis será próprio. Cada um terá. a sua açãO,-a 
sua maneira de ser, o seu estilo. Mas. desgraçadamente, o Brasil 
não se entende, não pelas suas divergênCiaS, rilas pOrqUe nio riOs 
acertamos no óbvio, naquilo que é evidente e que cada um pensa 
da mesma maneira. 

O Plano da Fome. Serã que esse plano - que é do Presiden
te Itamar, que o está executando, mas que é do PT, porque teve a 
idéia - sofrerá. -alteração? Esse plano é o exemplo de quantas coi
sas podemos fazer em-conjunto. 

Vejo o Lula, o Fernando Henrique, o Brizola, o Quércia e o 
Amin dizendo que darão prioridade para a agricultura e até para a 
reforma agrária. VejO divergência apenas na questão de número. O 
Fernando Henrique diz que assentarã I 00 mil por auo; o Lu !i, 200 
mil~ Brizola diz que fará conforme fez:no Governo do Rio Grande 
do Sul. As teses são quase iguaiS. É claro que cada um terá. a sua 
preferência. Pode ser que o Esperidião An:ri..D. dê ou não preferência 
à reforma agrária. O importante é nOs aCe:rtarmos no eSsencial: na 
agricultura, é dar preço, é dar transporte, é irrigaçãO- o que é uma 
vergonha em nosso País. Agricul~ra é nã.c) perder 30% como per
demos em nossa safra, o que é um escândalo; agricultura é o arma
zenamento sério; agriCultura é terminar com os irirermediárioS. 

Vejo dizer que vão dObrar a-produção agricola no futuro. 
Penso qile cada candidato que disser isso ·estará correto. Se esta
mos produzindo 76 milhões de toneladas, podemos dobrar isso. 
Não há lugar onde se possa investir mais fáCil e cOm respOsta mais 
imediata do que na agricultura. 

GoStaria: de saber em que o Brii.olã. iein um platlo que é di~ 
ferente do Lula; o Lula tem um plano que é diferente do Amin; o 
Amin tem um plano que é diferente do Quércia:; e o Qíleiciâtem · 
um plano que é diferente dos outros. Na essência, tiriindo-se o pro
blema da reforma agrária, de ~ te~_ 9!1_ c:J-e ~9-~ temi_;-para do
brar a produção agrícola, pode-se fazer o entendimento. 

- É o mesmo problema da saúde. Será que alguém tem o po
d.er milagroso que possa resolver o problema da saúde? O proble
ma da saúde é de dinheiro e de seriedade na adminiStração do que 
deve ser feito. É preciso que se veja uma forma. Os Constituintes 
de 88 estabeleceram: "A Saúde é direito de todos e dever do Estã.
do". Estã ótiino, fOI:tnidável! Mas como executaremos isso? 

Nós- e estão aqUi os SeruldoreS José Paulo Bisol e José Fo
gaça - estávamos acostumados, a cada fiilai de ano, a ouvir o pes~ 
sõal da Santa" Cisa dizer: ''A Santa Casa vai qUebrar." Isso porque 
a Santa Casa atendiá mendigos de Santa Cataiina, dé todo o Rio 
Grande do- Sul e Dão recebia uln centavo para isso~ ESSa iriStftuiÇãõ 
viVia de caridade. Hoje a situação mudou. Em primeiro lugar, a 
Santa Casà tem uma administração competeD.te, é yerdade, mas 
boje o mendigo que é atendido lá tem suas despesas pagas pelo 
INA:tvtPS, independentemente fie o mesmo ter carteira ou não. E 
de onde é que vem esse dinheiro? Dos cofres públicos. EsSa é uma 
questãO que tem que ser regularizada. 
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Dizem que dos 11 milhões de lm!sileiros que gaDham salá- , 
rio mínimo, s6 3 milhões não o recebem da Previdência. Temos 
que resolver essa questão.-O cidadão não pode continuar aposen
tando-se com quarenta e dois anos de idade e viver mais quarenta 
anos recebendo do Governo. Isso vai guebrâ-lo. Essa é uma ques
tão que tem que ser equacionada,. seja quem for() Presidente. -

O Sr. José Eduardo:- Pexmit_e-n:te V. Ex• um aparte? 
O SR- PEDRO SIMON- Pois não. . 
O Sr- José Eduardo - É com muita alegria que ouço V. 

Ex•. Anteontem à noite, ao chegar a casa, à meia-noite e meia, ca
sualmente tive oportnnidade de vê-lo participando de um progra-
ma de debate. V. Ex• estava esclarecendo com coerência sua 
posiçãO e as dúvidas que teve nesses tiês ou quatro meses com re
lação ao apoio que V. Ex• daria a uma das candidaturas postas a 
Presidente da República. Pude perceber, no debate comjoma!istas, 
o dilema que V. Ex• tem vivido nesses últimos meses, pela sua se
riedade no trato da coisa pública, pela sua postura em relação aos 
problemas nacionais, pela sua lealdade partidma demonstrada ao 
longo de toda a sua vida política, as angústias passadas no seu es
pírito nesses tempos tão dificeis. Onteni, também por acaso, ·assisti 
a uma entrevista, noutro_ ~1 de televisão, onde V. Ex• repetia es
ses pontos. que, sem sombra de dúvida, !;ão çs que hoje mais afli
gem o povo brasileiro, com respeito à grande decisão de cada um 
sobre em qual candidato votar, qual partido apoiar. Esse é o ponto 
principal do regime democrático, essa é a questão mais séria que 
se coloca, porque é de acordo com o resultado da eleição que o 
nosso Pais poderá melhorar 'QID pouco, ou piorar um pouco. Tam
bém não soo. catast:róflco e não acredito que a situação possa piorar 
muito depois da eleição; como V. Ex' está dizendo, não irá aconte
cer nenhum milagre. Mas é preciso __ que se tenha um programa, 
uma proposta, e que se trabalhe com muita seriedade e~ cim.il dis
so. Quando assumi o Ministério da Indústria, do Comércio e do 
Turismo, participando da_$: primeiras reuniões cõm o Presidente 
Itamar, oportunidade em que definimos alguns pontos, eu dizia: 
"Presidente. se ftzermos um Governo razoavelmente bom, a nossa 
credibilidade aumentará, e o seu Governo sairá com uma imagem 
muito boa." E é o que está acontecendo. O Govemo tem se esfor
çado em bem administrar e a sua credibilidade vem aumentando, 
com resultados altamente positivos, sendo o prim.eir6 Presidente 
que deixa ao seu sucessor uma proposta de GOveiuo, um programa 
sério, baseado na estabilidade da moeda, sem o que nada poderá 
ser feito em benefício do nosso povo. Portanto, _çongratulo-me 
com V. Ex", com quem n;a.uito tenho aprendido nesta Casa, e dou
lhe os parabéns pelos seus pronunciamentos e pelas posições qUe -
tem tomado. . . - . ----:. _ _ 

O SR- PEDRO SIMON - Senador Jo~é'Eduardo, eu que 
agradeço o aparte de V. e.x•, por quem tenho o maior respeito. Na 
sua passagem pelo Ministério, salientando apenas a questão do 
café, V. Exa fez uma revolução, conseguindo qile esse produto, 
que estava praticamente "zerado" nas_ v~ndas externa~_ 9-o País, 
voltasse como um dos artigos mais impottimtes da pauta de expor
tação. V. Ex" reuniu os países produtores, que eStavam numa des
moralização conjunta, fazendo todos sentarem~se à mesma mesa, 
para reconstituir_o que existia no passado._ __ _ _ _ __ 

Tenho respeito pelas preocupações sociais de V. Ex', que é 
proprietário de um dos maiores bancos deste -~~s .. ~stiv:e presente 
em reuniões do Governo onde V. Ex" insistia, jUnto ao Presidente 
da República e aos Ministros da Fazenda, em qUe os juros deve
riam baixar, não sendo necessâriq __ qu~ perm~~ssem altos como 
estavam, fortalecendo a tese defendida pelo Presidente. Faço ques
tão de ressaltar esse esp:írito público _de V. &'. com_quem tive 
oportunidade de conviver no seu exercício no Ministério._ 

Não é verdade o que se diz a respeito desse plano, de que 

ele foi feito no sentido de preparar uma candidatma. Em primeiro 
lugar, digo isso porque sou testenmnha, pois fiquei sabendo que o 
Senador Femando Henrique iria ser MinistrO antes mesmo de S. 
Ex• ser avisado pelo Presidente; a imprensa já havia publicado a 
noticia- E também não é verdade que o Ministro da Fazenda, Fer
nando Henrique, acreditasse que seria candidato a. Presidente da 
República. Até porque, na história deste País, nunca Ministro da 
Fazenda algum candidatou-se a qualquer cargo - nem a Governa~ 
dor, nem a Prefeito de Capital, muito menos a Presidente da Repú
blica, É inconcebível que se possa imaginar que o Sr. Fernando 
Henrique - conforme S. Ex" mesmo afnmou, estando muito bem 
no ltamarati, exercendo um_ cargo de que gostava e ao qual já se 
adaptara- iria para o Ministério da Fazenda para ser o quinto Mi
nistro daquela Pasta, nnma hora dif'ICiL pansando em zerar uma in
flação de.40% e tornar-se candidato-

E quando se falava em candidaturas, a do Ministro Feman
do Hemique era a menos citada. Dizia~se, até, que para se ter uma 
cansf.idatum viável era importante que o Fernando Henrique ficasse 
no Ministério da Fazenda, pois seria muito ruim, em plena execu
ção do plano, o_ Ministro da Fazenda deixar o cargo, com a dúvida 
de quem ocuparia o seu lugar. 

Ainda mais: à menção de um entendimento em tomo de um 
candidato social-democrata, unindo o PMDB, o PSDB, o ITB, o 
PDT, na tentativa de que o Brizola afastasse a sua candidatura e 
pudéssemos sentai: à mesa para negociações, nunca se falou na 
candidatura de Fernando Henrique, que era favorável a esse acor
do. No entanto. os fatos sucederam-~: nós, do PMDB, perdemos o 
controle do Partido e o Quércia iln.POS a sua candidatura, o PDT 
também impos a sua candidatura. e as coisas foram correndo natu
ralmente. 

Não poderiamos também imaginar que a Pasta da Fazenda 
seria ocupada pelo Ministro Rubens Ricupero. que está sendo ex
cepcional na sua função. Recordo-me de que o Ricupero foi o pri
meiro nome por nós lembrado para Ministro da Fazenda, nas 48 
hOI35 que antecedernm _a posse do Sr. Itamar Franco. Telefonei 
para o Dr. Ricupero, que estava na embaixada do Brasil em Was
hington. Nós todos- eu, o Governador Fleury, o Senador Feman
do Henrique - dizíamos que ele deveria aceitar o cargo. E S. Ex' 
respondeu que_não iria aceitar, pois há muito tempo-estava fora do 
Brasil, não conhecendo inteiramente os fatos que aqui ocorriam; 
havia residido por dois anos na Europa, e já estava nos Estados 
Unidos há dois anos, entendendo que não poderia chegar ao Brasil 
~ qu~r ser Ministro da FãZ.enda no dia seguinte. 

Finalmente, S. Ex' aceitoo. Além do êxito que está obtendo, 
devido ao seu desempenho, acreditamos no que ele fala, pois S. 
Ex* mostra as coisas como elas são; semanalmente, ele tem discur
sado à Nação, que se moslra empolgada pelo cooteúdo da sua ex
posição. E S. Ex• demonstra coragem, ao dizer, por exemplo, que 
esteve visitando um shopping center em Brasília, tendo verificado 
que uma camisa custava aqui 60 dólares, enquanto nos Estados 
Unidos, pais de onde chegou recentemente, a mesma camisa custa 
18 dólares, senQo que o americano ganha muito mais do que nós. 
Indagou qual seria a razão de tanta difereiiçã. tendo em vista que a 
matéria~prima é a mesma e no Brasil a mão-de-obra é muito -mais 
barata. 

S. Ex' tem feito uma campanha contra os preços altos. E ' 
existe uma diferença interessante em relação à época dos 11ftseais 
do Sarney"; o Plano Gruza.do gerou uma empolgação, porque se 
tabelou tudo e foi concedido um aumento de 20% para o salário. 
Agora, ao coritrário, havia uma gritaria geral. Inclusive_, fui UID dos 
que entendiam que se demorou muito para a execução do plano; 
alguns _empresários haviam aumentado exageradamente os seus 
preços, o que resultou até numa descrença; aos poucos, está~se 
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consUltando uma grande credibilidade, porque o Ministro Ricupe
ro e o Governo Itamar estão mostrando seriedade na condução do 
processo. __ 

Houve esse fato recente, oconido aqui em Brasília, comen
tado pelo Senador Lourival Baptista no início desta sessão, em 
que, de repente, os donos das escolas resolveram se reunir, fecha
Ias e suspender as aulas por tempo indeterminado. Ora, se o erro 
está DliDJa medida provis9fia, numa lei, que se entre com recurso 
no Tribunal competente! E inadmissível que se fechem as escolas! 
É a lei que existe, hOje, dOs monopólios, que se reuniram e fizeram 
um dumping, no sentido de proibir a abertura dos_ colégios. 
Ameaçaram uma paralisação e no dia seguinte reabriram as esco
las. 

Em relação aos pães, o que ocorre pareçe a_té uma piada. Se 
verificarmos em Porto Alegre, em São Paulo,_ em Bra~ília, vere
mos que o preço do pão é o mesmo em- tocias aS -pãdarias. Em Por
to Alegre, fui procUrado por um cidadão que me disse: ''Doutor, eu 
quis vender o pão 30% mais barato, mas o meu sindicato afll'ID.OU 
que se eu não vendesse pelo preço do sindica~! ele fechava a pa
daria." O Governo fez coni qlie, em São Paul~, os preços, que su
biram com a virada do real, baixassem; o ·mesmo aconteceu com 
os preços das passagens de ônibus aqui em Bras~. 

Isso é o ideal? Não é o ideal O brasileiro está ganhando 
bem? Não está. O brasileiro está passando fome? Está. Tem que se 
"azer alguma coisa? Tem. Entretanto, é preCiso ComeÇ.ar. O melhor 
começo é ter uma moeda sólida no bolso, um regime ~de a infla-_ 
ção desapareça; e isso está acontecendo. 

O Plano Real não foi elaborado no sentid_ode que o_Sr. Fer
nando Henrique fosse candidato. A candidatura Fernando Henri
<ille foi um acaso, não passava pela cabeça de ninguém. Tanto que 
l 'il'iãs candidaturas estavam na frente da dele. 

Sr. Presidente, com toda sinceridade, _penso que ainda é 
tempo. Se eu fosse do PT ou do PDT :._ como é o C!lso do meu ami
go Senador José Paulo Bisol, que me honra presidindo os traba
lhos -, e11 •ria para a tribuna e mudava o discurso. Se não me 
engano, 1asso Genro, em Porto Alegre, defendia essa tese. O Pla
no Real é de n6s todos, não tem pai, tem o apoio do Congresso 
Nacional, e cabe a todos nós fiscalizar. 

Agora, quero sabe~ _o que n6s VaJilOS f3.?-er depois. Qual é a 
próxima etapa? QuerO Sabei- cOi:no o Sr. Fernando Henrigue e o 
Fulano vão tratar _os bancos, os oligopólios-, onde vão aplicar e não
brigar no sentido de que o Plano Real _é ou não d~ S~doJ; Fernan
do Henrique. O povo fica até pensando que quem briga contra o 
Plano está contra a melhoria do País, quer que a gente vá mal para 
que ele possa ir bem. 

Sr. Presidente, o motivo que me trouxe a esta tribuna foi 
este: felicitar o País pClo andamento da campanha eleitoraL 

A começar pelos candidatos à Presidência da República, há 
alguns equívocos e alguns fatos lamentáveis. f"\comp~ei a vida 
de V. Ex•, Senador José Paulo Biso!, desde os bancos do Colégio 
Nossa Senhora do Canno, em Caxias do Sul, bem como ao longo 
da sua existência. Sou testemunha da época em que V. Ex•, como 
Juiz na fronteira, nos idos de 1964, expôs sua vida e seu veiculo, 
colocando em seu carro pessoas que estavam condenadas à morte 
do lado de cá, para atravessarem para o lado de lá. Fui na casa de 
V. Ex• fazer-lhe o convite para integrar o meu partido_ como Depu
tado, e penso que V. Ex' dignificou não só a Assembléia Legislati
va mas também o Congresso Nacional. 

Mas a vida é cheia dessas questões. Enquanto não tivermos 
um setor da Justiça. a que chamaria de Justiça Política, encarrega
do a dar agilidade, rapidez na ... s decisões, fi9a tudo misturado e não __ 
temos condições de dizer: "E isso" oo "E aquilo". Então, temos 
que agir conforme a nossa coitsciência, como tenho feito. Não 

voto em candidato do meu partido; posso até não provar nada, 
mas, enquanto não provar, a minha consciência me impede de fa
zer isso. 

Penso, Sr. Presidente, que a campanha vai muitc bem, obri
gado. Mas este Congresso tem a responsabilidade de preparar o 
Congresso para os dias que hão de vir e garantir a govemabilida
de. Ganhe quem ganhar não terá maioria pãra goVernar e não terá 
3/5 do Congresso para revisar a ConstituiçãO. Nós, Parlamentares. 
temos a obrigação de chegar a uma média de pensamento a fim de_ . 
conseguirmos os 3/5 necessários nas qu~tões que_ são essenciais, 
como reforma tributária e reforma da previdência, e para dar as 
condições à maioria para aquilo que é necessário, em termos de 
dar govemabilidade a este Pais. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O ora
dor é cumprimentado.) 

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr José 
Fogaça-deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
peloSr.JoséPauloBisol. _ _ _ . ·- _ 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!)- Coocedoa pa
lavra ao nobre Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senaçlo~s. acaba de deixar a tribuna o· Senador Pedro Simon, Lí
der do Governo, após fazer um veemente e adequado demonstrati-
vo do quadro político que estamos vivendo hoje_no Brasil.·s. ~xa 
coloca com muita precisão, com muita qualidade_ as dificUldades 
que vêm .sendo vividas pelo Governo Itamar Franco, no .que tange 
à oompreensão geral da postura do Governo. 

Recebeu o Senador Pedro Simon apartes do Senador Ronan 
Tito, tentando igualar o Governo Itamar Franco ao Governo Coi
lar. Ora, essa é uma tentativa, no mínimo, infrutífera, ínútil, uma 
vez que, por uma evidência absoluta, ~questio~vel, todos Perce~ 
bem uma mudança notória de comportamento, de posb.lra, diante 
da_soçi,edade, postura diante da coisa pública entre o Govérnolta
mar e o Governo Collor. São dois governos completamente dife_- _ 
rentes. E poderia __ não ser. Po.ctcm.a, _realmente, ser o mesmo. 
governo. 

Houve um momento em que esta questão foi colocada para 
todos nós, e o Senador Pedro Simon participou dessa decisão, par
ticipou desse monlento, como tam.l]ém participou o Senador Ro
nan Tito e outros -líderes do meu partido. Houve um momento em 
que se discutiu cóm muito senso- de gravidade sobre que papel te-. 
ria o P:rviDB diante do Governo que assumia. substituindo o Go~ 
veino Fernando Collor. De certa forma, àquelas alturas, havia uma 
clara opção, um dilema simples, ma~, ao mesmo _tempo, dramático. · 

O Governo Itamar Franco poderia continuar sendo prisio
neiro do mesmo conjunto de interesses que se organizara em torno 
do Governo Collor, ou poderia se transformar em um Governo 
com um eixo político diferente:_ uni GoV"erno centrado sobre outros 
pontos de vista, um Governo que pudesse se organi~ em cima de 
propostas que, claramente, se distinguissem daquelas que vinham_ 
sendo assumidas pelo Governo anterior. Esse debate foi sério, pro
fundo e contundente dentro do meu partido. 

Lembro-me de uma reunião realizada na casa do então Pre
sidente do Senado, Senador Mauro Benevides, em que estavam 
presentes o Senador José Samey, o então_ Presidente do Partido, 
Orestes Quércia, q Ministro AlbertO Goldman, o Senador Pedro 
Simon, o Presiden~ do Senado, Humberto_ Luce!l~. e, naquela reu
nião, entre figuras .. (Jue ali se manifestavam, percebia-se uma clara 
divisão de opiniões. De um Iado, o então Presidente do Partido, 
Orestes Quércia, lfi.Jma posição de afastamento, alegando que o 
Governo de ItamaiFranco seria um governo débil, fraco e pusilâ-
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nime, incapaz de tomar decisões. Assumir responsabilidades em 
conjunto com este Governo seria, no mínimo; uma temeridade, se
ria tomar-se sócio dessa debilidade, dessa fragilidade, dessa fra
queza que, segundo o ex-presidente do PMDB, Orestes Quércia, 
era uma das caracteristicas do ex-Senador Itamar Franco, VICe
Presidente da República, então sendo empossado como sucessor 
do Presidente da República que havia renUnciado. 

Ficou claro, também. que havia uma outra corrente. Lem
bro-me que dela participava o Senador Humberto Lucena. o Sena
dor Pedro Simon - e eU também me pronunciei favorável a ela -
que dizia naquela reunião: abandonar o Governo Itamar Franco à 
própria sorte é legá-lo aos herdeiros de Collor, é, isto sim, tomar o-
Governo Itamar Franco uma simples e mera continuação do Go
verno anterior. Deixar que o processo político aconteça por ten
dências naturais, pelo chamado fototropismo do poder, ou seja, a 
capacidade feérica de alração pelo poder, pelas forças politicas do 
poder, que sempre se organizam e que sempre circulam em tomo 
dos eixos de poder deste País. deixar isso aconte:cer seria quase 
que assumir a responsabilidade por esse resultado, JXlr essa conse
qüência. E tínhamos ali essa decisão grave a tomar. Lembro-me 
que alguém apontou a inflação já beirando os 3Q% ;:to _mês;__houve 
quem dissesse também que faltavam apenas dois anos e dois me
ses para o final do mandato do atual Presidente. Até que o Presi
dente tomasse posse efetiva, assumisse o catgo inteiramente, se 
assenhoreasse das estrubJras de poder, dominasse a linguagem de 
poder e os nomes das pessoas que decidem, conseguisse controlar 
o sistema a partir da sua vontade política, levaria,- no _mínimo, seis 
meses, quando não um ano. E aí se entraria na rota política do pro
cesso eleitoral, o que gera conflitos e interesses em confronto que 
acabam impedindo qualquer tomada de decisão estável, séria, cop
sistente, duradoura, no Pais. 

De fato, esse argumento chegou a ter uma grande aceitação; 
diria que chegou até a empolgar alguns companheiros que djziam 
que este Governo não tinha tempo para realizar um projeto. E evi
dente que, com os sessenta e poucos parlamentares do PSDB que 
já haviam assum.iOO o aJXlio ao Governo, o Govem,o Itamar Franco 
ficaria sem uma perna rto Congresso Nacional, um Governo sem 
base congressual e sem apoio político no Poder_Legislativo, seria 
um Governo extremamente frágil. Um Governo _wm enormes difi
culdades para levar avante qualquer uma das suas propostas, qual
quer um dos seus empreendimentos e de suas medidas. 

Essas duas teses foram_CQQ.frontadas e acabamos por tomar 
a decisão de assumir o Governo; aceitar a participação nos minis
térios que eritm oferecidos pelo Presidente Itamar Franco e assu
mir inteiramente a responsabilidade, dizendo. ao Brasil que 
estávamos com o Governo Itamar. que assum.íal)lOS o Governo Ita
mar. que as responsabilidades dos erros e dos a~rtos _eram nossas 
também. 

Na verdade, devo a.dinitir que eSsa nunca foi ui:na questão 
tranqüila dentro do PMDlt nunca foi uma questão simples, nunca 
foi uma questão pacificamente conduzida. Hqpve momentos de 
grave tensão, de forte conflito, em que recrude_sceu essa ansiedade, 
esse desejo de romper com o Govemo Itamar Franco. 

As mesmas forças que diziam que não era bom participar de 
um Governo em rnn de mandato, e que participar de um Governo 
assim era ser sócio do ônus, sem ter nenhuma participação nos bô
nus, esses mesmos continuaram, ao _longo do tempo, tentando des
montar essa decisão, que havia sido centiada_ em uma séria e 
responsável reflexão política, a mesma que agora aparece aqui 
neste plenário. com a mais absoluta claridade, com a mais inegável 
evidência. 

Quando o Senador Ronan Tito te~ta d~;r _que o Governo 
Itamar Franco é meramente a continuidade do Governo Collor, 

com: todo o respeito ao extraordinário Senador de Minas, a esse 
grande Senador de Minas Gerais, Ronan Tito, um homem veemen
te, um homem extremamente inteligente, ágil no seu raciocínio e, 
portanto, capaZ de, num debate. produzir formulações intrincados, 
entendo que suas palavras caem no vazio; mas quero-aqui deixá
las por conta dos problemas relativos à política mineira. De íato, a 
política mineira tem os seus meandros, tem as suas nuances, tem 
os seus escaninhos, que a nós, simples mortais, os não-mineiros do 
niundo, é muito-difícil entender. Ronan Tito, Itamar Franco, Tão
credo Neves, Tarclsio Delgado, pessoas que passaram pelos mes
mos çaminhos, pessoas que têm o mesmo projeto ideológic-o~ são 
pessoas- iguais, d6 ponto de vista político. Itamar chegou a ser ini
migo de Tancredo. Hoje, Ronan tem essas diferenças políticas Com 
Itamar, Itamar se confrontou com TarclSio Delgado na eleição para 
a Prefeitura de Juiz de Forã ... -Coisas da política! 

Todos os quatro que citei são homens da mais absoluta res
peitabilidade, são pessoas que deram, durante a maior parte da sua 
vida, uma ~te contribuição ao interesse público. Eu não 
precisaria entiar )ia descrição minuciosa da vida de cada um para 
rememorar o pápel que cada um deles representou a seu tempo e 
na inserç-.:ão política que lhes coube. Mas a verdade é que homens 
tão parecidos, homens de linha política tão aftm, de repente, se tor

-nam quase verdadeiros inimigos políticos, cOm enormes difiCulda
des políticas cre-relacionamento. 

O Senador Ronan Tito, portanto, apesar da sua enorme ob
jetiVidade, da sua capacidade de enxergar pragmaticamente o mun
do, neste momento, estã obviamente toldado por essas nuvens da 
política mineira, que não deixam enXergar com a- Clareia,- Com a 
visibilidade que os fatos têm e devem ter. 

Na verdade, hã uma profunda diferença entre o que foi o 
Governo Fernando Collor e o que é o atua.l Govemo, o Governo 
Itamar Franco. Um foi eleito Vice-Presidente da República com o 
oUtro; tim aliou-se ao outro num determinado momento. AmPos 
convergiram em posições político..eleitoraiS em 1989. Ram.ar Fran
co ajudou, sim, Collor a se eleger, deu-lhe credibilidade perante o 
povo de Minas, credibilidade que Itamar Franco serilpre teve juilto 
ao povo do seu Estado. Mas foi o processo político -- porque--as 
coisas não dependem de um homem só, não dependem de uma 
vontade unívoca - que se instalou que impediu que o Governo Ita
mar Franco fosse iguaf ao Govemo anterior. E me perdoe, mas 
creio que isso se deveu significativamente, além de Itamar ser um 
homem muito diferente de Collor, além de Itamar ser um homem 
que pauta a sua vida pela moderação. pela frugalidade pessoal, pe
las atitudes modestas, pela simplicidade humana, é um homem 
desvestido de arrogância, de prepotência, além dessas diferenças, 
que até poderiam não ser importantes se o processo politico em
punasse O Presidente para outro caminho - Itamar só, iSolado, 
ilhado seria, Sím, pOssiVelmente, mria. pura e simples continuação 
do Governo Collor - mas Itamar, com a sua honestidade pessoal. 
com sua simplicidade humana tão caracteóstica e tão própria do 
Presidente, e as difi.culdades, também, do Presidente, difi.culdades 
dos seus preconceitos políticos, das suas concepções ÍOtmadas ao 
longo da sua experiência, da suá vida, e, eu sei, é difícil que elas 
mudem, é dificil que elas se alterem, principa]mente quando al
guém chega ao poder, quando chega ao momento culminante da 
sua carreira política. 

Como pode alguém ser convencido a mudar, por exemplo, 
conceitos económicos que lhe foram incutidos na juvenbJde políti
ca e que ele cultivou ao longo de toda a sua maturidade? Tudo que 
justificou a sua exiStência JXllítica, de repente, fica comprovado 
que precisa ser revisto. 

-Então, exigir do Presidente esta capacidade de adaptação 
aos tempoS nos parece um exagero. 
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Agora. o que é inequívoco e o que é i:negáVeT é que Itamar, 
a partir dos seus problemas, sim. das suas dificuldades, sim, mas 
sobretudo da sua atitude humana, profundamente diferente da ati
tude humana de Fernando Collor, soube buscar o que havia de me
lhor. Errou e acertou. Acertou quando nomeou o Ministro Paulo 
Haddad, mas errou. na forma como conduziu as suas relações de 
Presidente com o Ministro Paulo Haddad. Errou, no meu modo de 
entender, quando escolheu o Ministro Eliseu Ressente. Errou ain
da mais quando tentou mantêm-lo no cargo. Mas acertou quando 
escolheu como Ministro da Fazenda o Senador Fernando Henrique 
Cardoso, enlão Ministro de Relações Exteriores; escolha, aliãs, 
confesso, que não pãssava pela imaginação e pelas expectativas de 
nenhum de nós. 

Noto que todos que tentam, de uma certa forma, interpretar 
o comiXJitamento do Presidente Itamar Franco, procuram ver nes
sas diferenças, nessas cla!as distinções de comportamento político
pessoal entre ambos, uma postura supostamente artificial de quem 
estivesse tentando diferenciar-se aira.Vés do exagero, através da in
terpretação teattal e cênica. Não! O Presidente Itamar Franco é um 
homem assim como ele é, como ele tem sido ao longo de todo o -
exercício do mandato presidencial. Nós fomoS seus colegas aqui 
no Senado, fomos seus colegas no Congresso, eu era Deputado Fe
deral e ele era Senador, e ele é isso, Dão tem o que tirar nem o que 
pôr, é isso. N"ao há nenhum gesto artificial, não há nenhuma atitu
de nova. Mas dizer, como disse o Senador Ronan Tito, que o Go-
verno Itamar Franco é o mesmo Governo... . ___ _ 

O Sr. Ronan Tito - Quem disse foi o Senador Pedro Si
mon. O que eu disse é que este Governo é o Govêfnü"-Collor/Ita
mar. Foi eleito Presidente da República, vou rememorar ... 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Desculpe-me, V- Ex' tem o apar
te?. 

O Sr. Ronan Tito- Não, V. Ex• citou o meu :i:Lome, colo
cando em minha boca coisa que eu não disse, e peço até que recor
ramos à Taquigrafia. O que eu disse é que este Governo é o 
Governo· Collor/Itamar. Estará. registrado na histó_ria e vai· ficar, 
porque foi eleito. A bem da verdade, é Governo Collor-e-Itamar, 
porque quem foi eleito foi o Collor, com uma proposta de Gover
no, e porque prevaricou, e prevaricou o Congresso Nacional, cum
prindo com as suas atribuições constitucionais, depôs o Presidente 
da República. A Constituição prevê, e nós julgamos. E aí, então, o · 
Vice-Presidente do Collor, Sr. Itamar Franco, assumiu o Governo. 
Foi o que eu disse, não disse mais nada do que isso. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Na verdade, não hã nenhuma 
contestação a isso que V. Ex a está dizendo. Talvez, então, eu tenha 
interpretado erradamente a intetpretação que lhe fez o Senador Pe
dro Simon. Entendi que V. Ex a estaria dizendo que o Governo Ita
mar Franco é, na verdade, uma pura e simples extensão do 
Governo Collor. 

O Sr. Ronan Tito- Perdão! Estamos conceituando, e devo 
ser exato: não é extensão, é o mesmo Governo, o mesmo lustro de 
Govemo. A história há de registrá-lo, se quiser obedecer à verda
de: este Govemo é o Governo Collor/Itamar. Isso é história. Que
rer esconder isso é tampar o sol com a peneira. Mas não hã dúvida 
de que Itamar 6 diferente de Collor. Aliãs, a maravilha da Criação 
é que as pessoas humanas são todas diferentes. Nunca disse que 
um é igual ao outro; apenas digo que este lustro de Governo eleito _ 
pelo voto popular é Governo Collor/Itamar. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Creio que é realmente uma ques
tão de conceib.lação. E V. Ex• se apega mais à questão formal. O 
Governo foi eleito na mesma eleição. Não há dúvida. Reconheço 
que o Presidente Itamar FranCo andava em águas muito turvas 
quando aceitou essa Vice-Presidência na candidatura Collor. Re
conheço, inclusive, que Itamar, em Minas Gerais, emprestói.l ao 

Collor uma credibilidade que este ainda não tinha naquele mQmen
to. Deu ao Collor aquele lustre de um homem público de antiga vi
vência. já experimentado, coni 16 anos de mandato, alguém que já 
fora Prefeito de Juiz de Fora duas vezes, Senador por duas vezes, 
alguém amplamente relacionado no meio político naciOnal e que, 
portanto, dava consistência, peso e ponderação política maior à 
chapa Fernando Collor. Reconheço que essa não foi uma atitude 
politicamente correta, ou seja, não mereceria a riossa aprovação, 
como não mereceu. Mas não estamos julgando isso; estamos que
rendo julgar se o Governo Itamar Franco é uma extensão, ou é o 
mesmo Governo que o do ~llor. 

O Sr. Ronan Tito- E o mesmo! 
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Talvez seja. Mas é tanto quanto 

o Governo Jango foi o Iriesmo Governo que o de Jânio. Ai. eu 
concordo. 

O Sr- Ronan Tito - É, Senador. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Se o Governo João Goulart é 

considerado o mesmo que Jânio Quadros, concordo com V. Ex•; 
se V. Ex• diz que o Governo Sam.ey é o mesmo de Tancredo Ne
ves, se o mesmo é verdade relativamente a Café Filho, Getúlio 
Vargas. até aceito essa colocação, mas coilfesso a V. Exa que isso 
não me cai bem. Não me cai bem. Senador Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito - E da mesma forma ao Presidente Ita
mar. Também confesso, mas é verdadeiro. E veja bem: não fui eu 
quem aceitou service do Collor, foi S. Ex• __ _ 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Dizer que o GovemoJoão Gou
lart é o mesmo Governo Jânio·Quadros, sinceramente não me en
tra bem. E penso ·que estamos numa polêmica verbal, aqui. 

O Sr. Ronan Tito - Isto é muito bom, porque estamos 
aguardando os companheiros que foram ao Tribunal de CoDlas da 
Uniã-o cumprimentar o nosso colega, Senador Iram Saraiva, que 
está tomando posse. Em seguida S. Ex.s viriio para esta Casa e te
remos então o quorum desejado para processar as matérias que 
precisamos votar. Se V. Ex" me permite. dentro dessa informalida
de de companheiros de Bancada - espero que V. Ex• ainda esteja 
noPMDB... - . -· ... 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- V. Ex• fez uma pergunta ou um 
aparte? 

O Sr. Ronan Tito- Não, estou aqui conjeturando. Mas te~ 
nho certeza; V. Ex• foi presidente do PMDB há até pouco tempo, é 
Vice-Lider do PMDB, e como companheiros do PMDB estamos 
aqui raciocinando e debatendo. Senador, me permita apenas mais 
uma digressãO D.este aparte ao Seu discurso, sempre profundo? 
sempre cheio de conteúdo e sempre esclarecedor para esta Casa. 
Peço, de antemão, perdão póf-mé intrometer no discurso de V. Ex a 

O SR. JOSE FOGAÇA- Absolutamente! 
O Sr. Ronan Tito- Eu estav.a ouvindo V. Ex• referir no

mes para Ministro da Fazenda, frita um, queima o outro, etc. Veja 
V. Exa que o Senador Fernando Henrique levou nove meses para 
criar a URV. O que é a URV? É um indexador. Quantos indexado
res tínhamos? Cinqüenta e quatro. Por que se levaram nove meses 
para se· criar-esSe indagador? Para desaguar o plano justamente às 
vésperas das eleições. Será que não percebemos isso? Vamos pas
sar recibo para isso? Por favor, acho que não podemos fazê-lo. O 
Presidente Itamar é um homem honrado, é um homem sério. Nin
guém contestou isso aqui, Senador; o Presidente Itamar é um ho
mem sério e honrado, mas o Brasil tem 42 bilhões de dólares de . 
reservas, nove milhões de desempregados, e ele continua sendo 
um homem honrado. E, o que é pior, um plano que estava pronto 
em outubro do ano passado deixou para ser virado às vésperas das 
eleições, para que tivéssemos um·estelionato eleitoral. O Presiden
te é um homem honrado? É. Mas esses fatos que estou citando 
agoia iião podem ser contestados. Veja V. Ex a que temos um inda-
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gador que se chama UR V e tanto é verili;.de o que estou dizendo 
que se manteve a UFIR. Tivemos OTN, ORTN, e tantos outros in
dexadores, mas tivemos que criar outros. O que é isso? Trata-se 
daquela famosa cera no meio-do-campo para esperar o tempo pas
sar, para se fazer um jogo com placar zero a zero, até na hora de se 
lançar o plano, "às vésperas das eleições. Isso não _chega a ser uma 
desonestidade. Todavia, as taxas de inflação que o Ministro Fer
nando Henrique Cardoso encontrou em 23%,_ S. EXa elevou para 
46%, e o povo sofreu com isso. E o p1ano ficou coZinhando em ba
nha morna. Todos sabemos disso; não hã dúvidas. E dizer que ig
noramos isso, que vamos passar recibo para isso? De minha parte, 
não, Senador. V. Exa conhece bastante de economia, e eu conheço 
alguns rudimentos. Sabemos muito bem que o plano estava pronti
nho; que não havia necessidade de se criãiciilfudexadores. Já tí
nhamos 54 indexadores, criamos uma URV, para depois desaguar 
às vésperas da eleição e Tázer um plano e tiritar um estelionato 
eleitoral. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Bem, Senador, creio que V. Ex', 
entre algumas coisas que diz, tem razão; mas discordo de outras. 
Concordo, por exemplo, quando V. Ex• diz que o Senador Itamar 
Franco, hoje Presidente da República, é iim homem honesto. V. 
Ex• também deu a entender, quase explicitou, que Sua Excelência 
não é um homem extremamente dinâmico, quer dizer, não é uma 
locomotiva, não é" um tocador de obras, de grandes realizações. 
Mas me parece que se ocorrer- pode até não ocorrer-, seria de se 
perguntar. Qual o Presidente da República que, ao_ fmal do seu 
mandato, neste século, elegeu o seu sucessor, acabou com a infla
ção, em plena democracia, com democracia vigente? Já houve um 
Presidente que acabou com a inflação: o Presidente Marechal 
Humberto de Alencar Castello Branco. Gouveia de Bulhões e Ro
berto Campos fizeiim um Plano racional de combate à inflação, 
com os custos sociais que teve. mas se valendo do forte instrumen
to do autoritarismo político. Tendo o Exército, a Marinha e a 
Aeronáutica sempre prontos para entrar em ação, Qualquer um é 
competente. Agora. com democracia, com a organi.t:ãção--sindical 
do País absolutamente livre, com liberdade política de expressão, 
com uma imprensa ineditamente livre, eleger o sucessor e acabar 
com a inflaçãO é de Se perguntar: qual O outro Presidente que isso 
realizou, que a isso chegou neste século? 

O Senador Ronan Tito sabe que não me encontro entre 
aquelas pessoas que eram, digamos assim, ariiigas ou que faziam 
parte da convivêncía-íiliiini do então S"enador Itamar Franco._ Não, 
não! Tinha com ele muitas diferenças de estilo político, de com
portamento no plenário, de tratamento das questões políticas. Di
vergimos seriamente na campanha das Diretas Já, mas isso não me 
impede, não me tolhe a visão, não me fucapãClta·ae-ver qUe é pos
sível - não sei, issO pode nãO- acOntecer - que este Presidente da. 
República cheque ao final do seu mandato com um desempenho 
que será marcado como absolutamente inédito neste· século. Com 
democracia, final de inflação e escolha do suces_sor, não conheço 
outro exemplo. O Juscelino fez inflação e não elegeu- o sucessor, o 
Castello Branco acabou com a inflação, fez o suceSSor, mas não 
havia democracia. 

Portanto, é muito importante qiie tenhamos a consciência, 
neste momento, do que está de fato acontecendo. Querer fechar os 
olhos para os fatos, creio qt.re é cOntrário ao bom senso; e este é __ 
um momento que está pedindo o bom senso. 

Recebi um aparte do Senador Ronan Tito- e ·Dão é dele que 
estou falando quando me refiro ao bom senso. O Senador Ronan 
Tito é um homem privilegiado, do ponto de vista da ·capacidade de 
percepção; privilegiado, do ponto de vista da capacidade de enten
der o momento político. Nesse caso, não s_ou eu que vou dizer a 
ele o _que está acontecendo neste momento. 

Mas ainda. insisto em dizer que para nós, mortais, não rrii
neiros, é dificil entender a política de Minas. Minas é complicado 
e deixo por conta dos problemas da rx>lítica mineira essas ev.is_ões 
de espírito do Senador Ronan Tito. Este extraordinário, este admi-
rável Senador Ronan Tito! -

Sr. Presidente, eu gostaria de, a partir desta análise, registrar 
o fatO -de que, ao decidirmos apoiar o Governo Itamar Franco, ao 
decidirmos dar o embasamento político-congressual que este Go. 
vemo precisava, desculpe-me, mas fizemos a diferença. É por isto 
que este Governo não é uma pUra e simples continuação; é por isto 
que não _é um simples herdeiro, não é uma simples continuação, 
não é uma simples sucessão não interrompida.-Trata-se de um ou
tro Governo, com outro enfoque da vida pública, com outro enfo
que do interesse público, com outra visão do Brasil e da ética e, 
sobretudo, trata-se de um Governo que tem outro tipo de relacío
namerilo com a política. 

O Presidente Itamar Franco não despreza, não desdenha, 
não tenta pisar no Corigresso N8cional. Sua ExcelêncÚI. -p6de ter 
seus momentos de conflito político naturais. Às vezes, veta uma 
matéria; outra vezes, acata, sanciona projetes aqui apl-Ovados. Mas 
o Presidente Itamar Franco não pode ser acusado de ser um ho
mem de poucos recursos para a negociação. Não, ao contrário; Sua 
Excelência é um homem absolutamente capacitado e qualificado 
para o diálogo. 

Ao longo do seu mandato, pode ter faltado muita coisa, mas 
não faltou conversa, diálogo, aproximação, tentativa de entendi
mepto, o que nunca se viu no Governo Collor. Aquele era o Go
verno da rispidez, do confronto, da tentativa de _sobrepujar o 
Congresso perante a opinião pública, de submeter o Congresso a 
uma vergonha pública perante a Nação. Esse tipo de conduta, esse 
tipo de atitude, já por si só, diferencia os dois Presidentes, diferen
cia os dois cidadãos e, principalmente, diferencia os dois políticos. 

O Plano Real, que, segundo o Senador Ronan Tito, é mera
mente um "estelionato eleitoral11

, já começou em 31 de dezembro, 
quando as primeiras medidas provisórias foram editadas. Dai ara
zão da convocação extraordinária do Congresso Nacional: medi
das provisórias alterando o Imposto de Renda, alterando o imposto 
cobrado aos bancos, alterando a estrutura fiscal, a estrutura tributá-

- ria do País para permitir os primeiros passos no sentidO do contro
le do déficit público. 

ora~ quando havia a perspectiva de pennanência de um Mi
nistro, quando havia a certeza de que um Ministro teria seqüência 
no mandato, a partir daí ele poderia projetar, elaborar, visualizar as 
diversas etapas de um plano de ação econômíca. 

O Ministro Paulo Haddad ficou poucos meses, da mesma 
forma a Ministra Yeda Crusius e o Ministro Eliseu Resende. Esses 
Ministros não puderam projetar no tempo; logo, não puderam pla
ncjar. 

O Ministro Fernando Henrique foi talvez o único que assu
miu com uma certeza íntima PrOfunda, passada, por certo, pela 
convivência, pela amizade, pela intimidade, pelas ligações que 
tem com o Presidente Itamar Franco, a convivência íntima profun
da de que ele permaneceria no cargo o quanto quisesse. A partir 
daí, ele montou o projeto que o País hoje experimenta. 

De modo que, dizer que tudo isso foi adpressamente plane
jacto para produzir efeitos ou para ser apenas agora colocado em 
funcionamento é, no mínimo, uma forma apressada de julgar os fa
tos. 

O Ministro precísou de tempo, primeiro, para --organizar o
orçamento, organizar a estrutura fiscal; depois, para criar âs condi-· 
ções políticas para a votação do Fundo Social de Emergência. 

O Fundo Social de Emergência foi que pennitiu que agora 
houvesse um controle mais rigido da emissão monetária. Mas isso 
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foi feito quando? Foi feito em abril, no começo do ano, já anun- constituinte, qtitf é um poder político, s6 é conferido em questões 
ciando que o Plano teria diversas etapas. ou momentos que apresentem o cã.rátcr de exceção. 

A implantação da URV, que começou em 1 o de março, não P~r constituinte e :Poder legislativO- os constitucioilalis-
mais do que tão-somente tratou de organizar, realinhar os preços, tas são enfátiCos niSso - são dois poderes inteiramente distintOs, e 
que estavam desaprumados. A URV foi uina unidade de conta que para o exercicio de ambos é-preCisO- maridatos distintoS. Sinto que;
substituiu por certo tempo- a moeda - apenas- como unidade de na evolução do Direito ConstituciOnal moderno, em diversas naçõ
conta, não como meio de pagamento- para haver a rearticulação, es está ocorrendo uma defasagem, uma perda de substância na dis
o rearranjo dos preços. Então o Pais foi SUbmetido às pressões do tinção eritre- -poder- Constituifité-- e -- pOder 1egislativo. Essa 
mercado, às pressões da oferta e da procura, à especulaçífo, ao es- defasagem, a meu ver, vem como um grave prêjtííZo para a conso
toque, a todo o )~go que o. mercado im~ ns preçOs ccin&eguJ. lidação da democracia. Como é que n6s vamos fazer a revisão? 
ram ganhar o nummo de alinhamento. ·· Ela é necessária? A necessidade justificã que o Congresso a reali-

Só agora se implanta a terceira fase -do Plano, a partir de ze? O conceito de revisão- está entre os conceitos estã.belecidos 
uma seqüência lógica, racional e previsível, toda ela amplamente pela Constituição cOmo formas de modifiCã:Çã:o· da ConStituição? 
prevista e anunciada. Portanto, não há nisso nenhum conteúdo Essas questões precisam ser resolvidas. 
eleitoreiro, nenhum contcúdo grosseiramente considerado voltado V amos partir da idéia, que me parece cOnsensual, de que 
para o oportunismo eleitoral. Então, preciso, de certa forma, deixar nós, iealmente, precisamos de nova Constitucióitiilidade. Isso foi 
bem claro que não se JXXle dizer que eslamos diante de um este li o- dito pelo Senador Pedro Simon, qnantlo S. Bx• salientou que, de
nato eleitoral. Estamos diante de um plano que foi democratica- pois de 1988, ocorrerain tantOS fato~ relevantes que dificilmente os 
mente aprovado no Congresso, sem swpresa., sem choque, sem conceitos elaborados por aquela Constituinte poderiam estar hoje 
nada que fosse tão novo e tão extraordinário que pegasse o Con- atualizados. 
gresso no contrapé. Não, o Congresso soube de tudo que iria acon- É uma lição que tem sido muito bem desenvolvida pelos 
lt.!cer, mesmo assim aprovou e apoiou o Plano; portanto, partícipe historiadores modernos, como, por exemplo, o pensador Claude 
de todas essas decisões. Lévy-Strnuss, que dizia que na história existem tempos queútes e 

Obrigado, Sr. Presidente. (Muito t. ... m! Palmas.) tempos frios. Os tempos frios são longOs, e dura.D.te e1es àconteceril 
Durante o discurso do Sr. José Fogaça, o Sr. poucos fatos relevantes; os tempos quentes são aqueles de curta di

José Paulo Biso/ deixa a cadeira da presidência, que é mensão, mas nessa curta dimensão se avolumam fatos relevantes 
ocupada pelo Sr. Coutinho Jorge. que criam. a compulsão transformacional, a necessidade da trans-

0 SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Concedo a pala- formação. Então, não precisamos discutir esse assunto porque é 
vra ao nobre Senador José Paulo Bisol. consensual não apenas dentro do Congresso Nacional; é consen-

0 SR. JOSÉ PAULO BISO L (PSB- RS. Pronuncia o se- sua! no povo brasileiro. Em última anãlise, o povo brasileiro, den
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sr-s e tro de sua consciência política e social, tem a clara percepção de 
Srs. Senadores, estou recordando, vagamente, um grande fllme, que nós, no Brasil, carecemos de uma nova constitucionalidade. 
visto há anos., no qual um senador americano, utilizando um expe- Mas por que não fazermos essa nova constitucionalidade de 
diente regim.ett.tã.l, falou durante 24 horas, porque era necessário acordo com os princípiOs sagrados _da constitucionalidade? Sena
não permitir-o encerrãmetito da sesSãO, a lJii:i de alcançar um obje- dor Pedro Simon, se é realmente urgente realizarmos, antes do en
tivo político de alta relevância. cerramento dessa legislatura, pelo menOs uma parte deSsa revisão 

Para falannos sinceramente, nesta sessão, nós, os Senadores constitucional, seria desastroso para o próximo Governo não ter a 
do Rio Grande do Sul, dentro das limitações regimentais deste Se-_ diSp:mibilidade dessa transformação? Se isSO é Verdade - o que 
nado Federal diferentes das regulamentações do Senado america- - me parece que é- existem soluções constitucionais para atender
no, naquela época, estamos fazendo algo semelhante. mos essas necessidades. Não podemos fazer lima revisão ilo mes-

Ouvi, --com toda a atenção, os brilhantes pronunciamentos mo estilo em que se quis fazer a que fracasSOu. -
dos Senadores Pedro Simon e José Fogaça e fiquei admirando a O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. Ex• um aparte? 
competência- deles para, num expediente dessa natureza, preencher O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Concedo o aparte a V. Ex• 
os objetivos que os trouxeram à tribuna e, ao mesmo tempo, ofere- com todo prazer. 
cer conceitos e análises CIÍticas de _fatos políticos -imPortantes com O Sr· Pedro Simon - Penso que não fui feliz na maneira de 
profundidade exemplar e com aquele brilhantismo que sempre os expressar minha idéia ou V. Exa interpretou mal o que eu disse. O 
caracterizou :como políticos de alta significaçãO no Ceõliii:> -ilacio- que disse, e venho repetindo, é que há possibilidade, até o dia 31 
nal. Não sei se terei condições de cumprir esse papel com a mesma de janeiro, naquilo que houver um grande entendimento, de encon
competência, desenvolvendo conceitos tão signíficativos cómo trannos uma forma de realizar tais modificações. J>C?r 3/5, de acor
aqueles que S. Ex aS apresentaram. do com a Constituição, emenda constitucionaL É evidente- que 

Em seU pronunciamento; O Senador Pedro Simon mencíO- sim, nem eu defenderia uma outra questão. O futuro Governo, para 
nou o fracass_o_da Revisão. Associei essa parte -do discurso de s. governar, preciSará de duas coisas: maioria, para "fazer o dia-a-dia, 
Ex• com a idéia que colhi na imprensa nos últimos dias no sentido e 3/5 na Câmara e no Senado, para fazer as emendas constitucio
de se realizar aqui no Senado_ um tour de force para fazermos, rio nais. Estou plenamente de acordo com V. Ex•. Nem me passa pela 
mínimo, UriJ.ã parte da Revisão. cabeça outra hipótese que não a emenda constitucional, 3/5 da Câ-

A Revisão Constitucional me preocupa profundamente, mara, 3/5 do Senado, e cada reunião em separado. 
porque sou um homem que sempre lidou oom questões juridicas, O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Agradeço o aparte de V, 
elaborando inteipretaçõcs de natureza jurídica. Trouxe da universi- Ex•. Possivelmente, devo ter-me equivocado na expressão, porque 
dade uma missão que me tocou de forma indelével e que não _con- eu não o estava contestando. Pelo contrário, eu estava substan- · 
sigo ser convencido no sentido oposto: a convicção de que a ciando a necessidade demarcada pelo discurso de V. Ex•. Eu que
constitucionalidade, por ser o ponto mais alto da normatividade, ria aproveitar o ensejo para uma sugestão que talvez obvie, pelo 
tem de merecer tratamento diferenciado. Historicamente, 0 poder menos do ponto de vista jurldico-constituciOD.al, essa iniciativa 

que me parece prudente e necessária. 
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cendo uma perda do sentido da relevância e da diferença do exer
cido do poder Constituinte e do exercício do Poder Legislativo. 
Está-se forinando uma espécie d-e consenso não racional, sobre o 
qual não se exerceu a inteligência critica, de que o simples fato de 
dispor do poder legislativo implica a disposição do JX?der consti
tuinte. 

Contra isto, sim, eu me insuijo. Mas o que quero dizer é que 
poderiamos fazer-esta revisão, atendendo às exigências fundamen
tais do constitucionalismo. _Q que preciSamos é fazer uma emenda 
dentro da regimentalic4tde. ~ da __ COJ1Stilllcignalidade existentes, in
cluindo no artigo ''Do Processo Legislativo'' a revisão e, se quiser
mos, um parágrafo dando_ os pressupostos do revisionismo, a 
extensão e a profundidade da revisão. 

Feita essa emenda,- então, dentro da própria Constituição, 
estaremos com o poder de fazer a revisão constitucional. O proble_
ma que enfrentamos é que a Constituinte de 1988 colocou num 
dispositivo transitório Uma deteimi:uada revisão. Significa que :rião 
estamos, se aquele dispositivo autOrizava essa revisão, em condi
ções de fazer outra, embora a primeira tenha fracassado. se· fiZer
mos essa emenda, nós teremos, em razão da própria Constituição, 
o poder de fazer as revisões e seus fundamentos básicos, coloca~ 
dos num parágrafo. Tranqüilamente, _estarlamos ~e~ndo c<?CI"Ção 
legítima. · · · · · · · · 

!'{*********** ************ ************ 

Nós, políticos, temos que ter presente sempre a idéia de que 
o ex_ercício de funções políticas é exercício de um mandato de 
coerção._ A nossa atividade,_ o trabalho parlamentar, é um trabalho 
ligado à dominação, e a dominação ou o poder político é o maior 
mal das sociedades_. Pe modo que ele tem que ser exercido dentro 
das limitações constitucionais, com o máximo de legitimação pos~ · 
sível. É por isso que estou fazendo essa sugestão. 

Sr. Presidente, tendo em vista que alcançamos os nossos ob~ 
jetivos e liá número para prosseguir nos trabalhos, dou por encer~ 
rado meu pronunciamento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
Durante o discurso do Sr. José Paulo Biso[, o Sr._ 

Coutinho Jorge deixa a cadeira da- presidência, qUe -e 
ocupada ~lo Sr. Júlio Campos, r_ Secretário. 

. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Encotilra-se nii 
Casa o Sr. Jacques Silva, suplente convocado da representação do 
Estado de Goiás, em Virtude da renúncia do titular, Senador Iram 
Saraiva. 

S. Ex• encatriinhou à Mesa o DípiOiiia, que senr-pubiíCadO 
na forma regimental. 

É o seguinte o Diploma encaminhado à Mesa: 

•·r-- ·ewt:zti··'·~çiif-7'' 

t·"'?Hr=?Wtt:MS M 

~ 
""' 

J'l'IPER llii'IJCIAHil) 
JUSfi~'A REITORAL 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Cainpos)- Designo Comissão consideradas como licenças autorizadas suas ausências aos traba
formada pelos Senhores Senadores João Rocha, Coutinho Jorge, lhos da Casa nos períodos mencionados. 
Mauricio Corrêa e José Fogaça para conduzir Suã: Excelência ao Em votação o requerimento n° 590, de 1994, do Senador 
Plenário, a flDl de prestar o compromisso reg-ilhêiliii. -(Pausa:) Rachid Saldanha Derzi. 

O Sr. Jacques Silva é conduzido ao_ plenáriO e Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~ 
presta, junto à Mesa, o seguinte compr_~mjsso _regi~ tados. (Pausa) 
mental: - -Aprovado. 

PROMETO GUARDAR ACONSTITUIÇÃO Em votação o reqüefunento n• 593, de 1994, do Senador 
' - - Cid Saboia de Carvalho. 

FEDERAL E AS LEIS DO PAIS, DESEMPENHAR Os Si:S. Senadores que 0 aprovam queiram P=aneeer sen-
FIEL E LEALMENTE O MANDATO DE SENADOR tados.(Pausa) 
QUE O POVO ME CONFERllJ E SUSTENTAR A Aprovado. 
UNIÃO, A INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA Em votação o requerimento n• 594, de 1994, do Senador Jo-
DO BRASD.... nas l'it!heiro. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Declaro empossa- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
do, como Senador da República, o nobre Sr. Jacques Silva que, a tados. (Pausa) 
partir deste momento, passará a participar· dos trabalhos da Casa. Aprovado. 
(Palmas.) _ _ _ Em votação o requerimento n• 596, de 1994, do Senador 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa, ofí- José Eduardo. 
cios que serão lidos pelo Sr. 1 o SCcret:áriõ. ----~ - Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

Sãolidos_osseguintes: ____ ---____ :_----- ___ tad~~~(Pausa) 
OFÍCIO GPSIM N' OSS/94 Bra5llia,!6 de~agosió de 1994 . ·~. Aprovado. 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no disposto no parágrafó único do arl. 66-

A do Regintento-!ntemo do Senado Federal, tenho a satisfação de 
indicar a Vossa Excelência o Senador MAURÍCfO CORRÊA, 
PSDB/DF, para exen:er a função de Vice-Líder do Governo no Se
nado Federal. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência as manifesta
ções do mais alto apreço e distinta consideração.- Senador Pedro 
Simon, Líder do Govem__o 

GABINETE DA LIDERANÇA DO PPR 

Em votação o requerimento n• 597, de 1994, do Senador 
Francis_co Rollemberg. 

OS S::i:S. Senadores que o aprOvam queiram peimanecer sen
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
Em votação o requerintento n• 598, de 1994, do Senador 

Louremberg Nunes Rocha. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
·•···• A:!'nivaciO. 

Em votação o requerimento n• 601, de 1994, do Senador 
Magno Bacelar. 

Os Srs. Senadores que o aprOvam queiram permanecer sen
Brasília,l7 de agQSto de 1994'- tados. (Pausa) , 

Senhor Presidente, 
Em nome -do Partido Progressista Refonnadoi ~ PPR, va

lho-me deste para indicar os nobres Senadores LEVY DIÃS e 
LOUREMBERG NUNES ROCHA, como Titular e Suplente, res
pectivamente, em substituiÇão~ aos Senadores anteriormente indi
cados, para integrarem a Comissãõ Nfistã.- incumbida de emitir -
parecer sobre a admissibilidade da Medida Provi;;ória n° 577, de 
11-8-94, que "altera o Anexo r da Lei n• 8.8_85, de 16-6-94, que 
aut01izou o Poder .Executivo a abrir ao OrÇãmeiito Fiscal da 
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordi
nário no valor de CI$53.156.0QO_QOO,OO". 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. 

Cordialmente, - Senador Moises Abrão, Uder do PPR. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Çampos)- Os oficios lidos 

serão publicados. _ 
Foram lidos anteriormente os RequerimeD.tos ncJ?. 5_90, 593, 

594, 596 a 598, 601 a 603, 609 a-612, 615 a62I. 626 a'628, 632, 
633,636 e 640, de 1994, dos Srs. Senadores Rachid Saldanha Der
zi, Cíd Saboia de Carvalho, Jonas: Pinheiro, Francisco Rollemberg, 
José Eduardo, Louremberg Nunes Rocha, Magno Bacelar, Regi
naldo Duarte, Flaviano Melo, Josaphat MarinhO, LavoiSier Maia, 
Nabor Júnior, Aureo Me !lo, Gerson Camata, Darcy Ribeiro; Cou
tinho Jorge, Ruy _!lacelar, Divaldo Suruagy, Ahnir aabriel, Amir 
Lando, Carlos De'Carli, Joãó Rocha, Alfredo CamP.,., 'MárciciLa-
cerda, Reginaldo Duarte, Dil;'ceU -ca:rneiiri-e J~C~ Tristãp,,so.lici
tando, nos termos do art. 13, §- 1°, do Regiiri.erito-Inte!:iiO,-sejam 

Aprovado. 
Em votação o requerimento n• 602, de 1994, do Senador 

Regina1do Duarte. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peinlanecer sen

tados. (Pausa) 
:_:;-::-- APrOvadO. 

Em votação o requerintento n• 603, de 1994, do Senador 
Flaviano Melo~ - -

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

Aprovado. 
Em votação o requerimento n° 609, de 1994, do Senador Jo

saphat Marinho. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) __ 
AprovadO. 
Em votação o requerimento n° 610, de 1994, do Senador 

Lavoisier Maia. 
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pausa) ' 
· Aprovado. 

Em votação o requerimento n• 611, de 1994, do-Senador 
Nabor Júnior. 

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

Aprov.-do. 
Em votação o requerimento n• 612, de 1994, do Senador 
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Áureo Mello. 
Os Srs.. Senadores que o_ aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pauso) 
Aprovado. __ 
Em votação o requerimento n' 615, de 1994; do Senador 

Gerson Camata. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pauso) · · 
Aprovado. . 
Em votação o requerimento n' 616, de 1994, do Senador 

Darcy Ribeiro. _ . " 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pauso) · · 
Aprovado. 
Em votação o requerimento n' 617, de 1994, do Senador 

Coutinho Jorge. · - --
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) _ _ 
Aprovado. 
Em votação_o reqúerimento n' 618, de 1994, do Senador 

Ruy Bacelar. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) · 
Aprovado. 
Em votação o requerimento n' 619, de 1994, do Senador 

DiValdo Suruagy. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer seri

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento n' 620, de 1994, do Senador 

Almir Gabríel. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação à requerimento n° 621. de 1994. do Senador 

AmirLando. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento n° 614, de 1994. do Senador 

Amír Lando que versa sobre o mesmo assunto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento n' 626, de 1994, do Senador 

Carlos De 'Carli. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) · 
Aprovado. 
Em votação o requerimento n' 627, de 1994; do Senador 

João Rocha. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento n' 628, de 1994, do Senador 

Alfredo Campos. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento n' 632, de 1994, do Senador 

Márcio Lacerda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 

Api-ovado. 
Em votação o requerimento n' 633. de 1994, do Senador 

Reginaldo Duarte. 
Os Srs. Sena~ que o aprovam queiram permanecei sen

tados. (Pausa) 
- Aprovado. 

Em votação o requerimento n' 636, de 1994, do Senador 
Dirceu Carneiro. 

Os SrS. Senadores que o aprOvam queixam permanecer sen
tados. (Pausa) 

- A-provado. 
_ Em votação o requerimento n' 640, de 1994, do Senador Jô-

nice Tristão, lido na presente sessão. 
Aprovado. 
Ficam concedidas as licenças solicitadas. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em sessão ante

rior, a-Presidência, nos termos do art 43, § 2°, do Regimento Inter
no. despachou ad referendum do Plenário, o Requerimento n° 
592. de !994, do Senador José Richa, em que solicitava autOriza
ção do Senado para ausentar-se dos trabalhos da Casa no período 
que mencionava. . 

Os Srs. Senadores que concordarem com a decisão da Presi-
dência qúeiram pérmanecer sentados. -

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esgotado o tempo 

destinado ao Expediente. 

túio. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, i'equerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-

É lido e aprovado o seguinte 
REQUERIMENTO N' 642, DE 1994 

Requeiro, nos termos regimentais, inversão da Ordem do 
Dia, afrm de que o Projeto de Resolução n° 48, de 1994, constante 
do nem 3 da pauta, figure em último lugar. -

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1994. -:c José Fogaça. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Será feita a inver-

são solicitada. -

ltem1: 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 112, DE 1994 
--o -_- ~-- (Inclufdo en:l Ordem do Dia nos termos do art. 

336, "b", do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 

Cimara 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 favorável, proferido em Plenário, em 
substitJ.iição à Comissão de Assuntos Econômicos, pelo 
Relator da matéria, Senador Coutinho Jorge. 

Em votação o projeto, em turno único. 
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB - PA)- Sr. Presi

dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 
- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador. 
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Para encami

nhar a votação. Sem revisão do orador.) -- Sr. Presidente, S~ e 
Srs. Senadores, esse projeto oriundo do Poder Executivo, aprova
do pela Câmara dos Deputados, é um dos projetos mais importan-
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tes voltados para o fmanciamento do_ setor agrlcola. ter outras cláusulas lançadas em seu contexto, as quais poderão 
Quando_ elabora.m,os_ o nosso parecer, mostramos algumas constar de documento à parte, com a assinatura do emitente, fazen-

vantagens da instituiçãO desSa Cédula do PrOdutor Rural. Que.-~- do-se, na cédula, menção a essa circun-stância. 
mos lembrar que, na verdade, essa cédula é uma cambial por meio § zo A descrição dos bens vinculados em garantia pode ser 
da qual o emitente vende, de forma antecípada, a sua produção e feita em documento à parte, assinado pelo emitente, fazendo-se, na 
recebe o valor da venda no ato da formalização_ do negócio, com- cédula. menção a essa circunstância. 
prometendo-se a entregar o produto vendido em local e data esti- § 3° A descrição do bem será feita de modo simplificado e, 
pulados. quandO for o caso, este será identificado pela sua numeração pró-

Algumas vantagens dessa cédula: em primeiro- lugar, ela pria, e pelos números de registro ou matricula no registro oficial 
formaliza a compra e venda de produtos_ rurais para entrega· futura competente, dispensada no caso de imóveis, a indicação das ros
entre produtor rural, cooperativa e o comprador. No momento, pectivas confrontações. 
essa transação é altamente complexa; não é segura, nem uniforme Art. 4° A CPR é título liquido e certo, exigível pela quanti-
como prevê o institUto da Cédula de Produto Rural; em segundo, dade_e_qualidade de produto nela previsto. 
trata-se de um título líquido e certo transferido por endosso e exi- Parágrafo único - O cumprimento parcial da obrigação de 
gível pela quantidade e qualidade do produto nele previsto; como entrega será anotado, sucessivamente, no verso da cédula, tornan-
terceira vantagem, a referida Cédula admite a vinculação da garan- do-se exigível apenas o saldo. 
tia cedular, livremente ajustada entre as partes. O prbjetci"pre'vê -a: · · Art. 5° A garantia cedular da obrigação poderá consistir em: 
hipoteca, o penhor, a alienação fiduciária e o avã.l Como garantias I- hipoteca; 
fundamentais p8.ra essa cédula. - n- penhor; 

Outro aspecto importante é que, na verdade, essa cédula busca ai- _ DI- alienação fiduciãria_ 
temativas à redução de recursos disporllveis para aplicação do crédito l.l.ll<Ú. Art. 6° Podem ser objeto de hipoteca cedular imóveis rurais 

Por outro lado. ela garante a comercialização da produção e urbanos. __ ___ _ _ __ _ _ 
aos preços constituídos de forma mais ampla e transparente: ga- Parágrafo único. Aplicam-se à hipoteca cedu1ar os_pre
rante, portanto, ao pequeno e médio produtor recursos para que o ceitos da legislação sobre hipoteca, no que colidirem com esta 
mesmo tenha capital de giro·a fJ.m de_viabil.izar suaprod.ll:ção. lei. 

Para sermos bastante_ sucintos, Sr. Presidente, S~ e Srs. Se~ Art. 7o Podem ser objeto de penhor cedular, nas condições 
nadores, consideramos a, implantação clli_ CédUlá.-de Produto Rúral -desta lei, os bens suscetíveis ·de,penbo:r·mra-1 e de penhor mercan-

til, bem como os bens suscetíveis de penhor cedular. 
uma inovação no Brasil. O projeto precisa Ser aprovado, pois a § 1 o Salvo se se tratar de_ títulos de crédito, os bens apenha-
CPR é um instrumento importante para que haja a solução dos gra- dos continuam na posse imediata do emitente ou do terçeko_ pres-
vcs problemas da ãrea rural. Conseqüentemente. somos favoráveis _ tador da garantia. que responde por sua guarda e conservação 
a sua aprovação. como fiel depositário. -

Era o que tinha a di~r. Sr. Presidente. § 2° Cuidando-se de penhor constituído por terceiro, o emi-

·eto e2. ~!~~~~~ENT_~_(Jú_~~- ~~os)_- ~m vota~?-~ p~- __ teq,~_da_cédula ~sgonderá soli~mente co_~ '?empenhador pela 
J • _ . _ _ . -__ ,__ . - -- .. · guãrda e conservaçao dos bens . 

. ~~~::.:Senadores que o aprovam querram p~~~ccer sen-, - __ _§ 3o Apli~~m-se ao J?Cllh~ constituído por_ CPR~ conforme 
tados ~ )do o caso, os precetlQs_ da 1egislaçao sobre penhor, mclusive o mer-

A
prov:. ·- . à _ _ cantil, o rural e o constituído por meio de cédulas, no que não coli-
mat na yat sançao. direm com os desta lei. 

E o seguinte o pr~jeto aprovado: , Art. go A não id.Cntifi~Ção dos bens objeto de alienação fi-
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 112, DE 1994 duciária não retira a eficácia· da garantia, que poderá íncidir sobre 

(n° 4.268193, na Casa de origem) outros do mesmo gênero. qualidade_ e quantidade, de_ propriedade 
(De iniciativa do Presidente da República) do garante. 

Institui a Cédula de Produto Rural, e dá Art. 9° A CPR poderá ser aditada, ratificada e retificada 
outras providências. por aditivos, quC a integram, datados e assinados pelo emitente 

O CongresSo Nacional decreta: e pelo credor, fazendo-se, na cédula. menção a essa circunstân-
Art. 1 o Fica instituída a Cédula de Produto Rural - CPR, cia. 

representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou Art. 10. Aplicam-se à CPR, no que forem cabíveis, as nor
mas de direito Clfllbial, com as seguintes modificações: sem garantia cedulannente constituída. 

Art. 2° Têm legitimação para emitir CPR o produtor rural e 
seus associados, inclusive cooperativas. 

Art. 3.0 A CPR conterá os seguintes requisitoS, lançados em 
seu contexto: -

I- denominação 11Cédula de Produto Rural11
; 

II - data de entrega; 
III- nome do credor e cláusula à ordem;: 
IV- promessa pura e simples de entregar o produto, sua in-

dicação e as especificações de qualidade _e_quantidade;: 
V -local e condições de entrega;: 
VI- descrição d9s t>ens ~larnlente vinculados em garantia;: 
vn -data e lugar da emissão; - - -· 
Vlll - assinatura do emitente. 
§ 1 o Sem carátir de requisito· eSsencial; a CPR poderá con-

I- os endossos devem ser completos; 
II- os endossantes não respondem pela entrega do produto, 

mas, tão-somciúC, pela existênCia da obrigação; 
TII- é dispensado o protesto cambial para assegurar o direi-

to de regresso contra avalistas. --

Art. 11. Além de responder pela evicção, não pode o emi
tente da CPR invocar cm seu Qeneficio o caso fortuito Ou de força 
maior. · 

Art. 12. A CPR, para ter eficáciaoCõrltra terceiros, inscre
ve-se no Cartó~p do Registro de Imóveis do domicílio do emi
tente. 

§ 1° Em __ caso de hipoteca e penhor a CPR deverá também 
ser averbada ~·matrícula do imóvel hipotecado e no Cartório de 
localização dos bens apenhados. 
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§ 2° A inscrição ou averbação clã CPR ou- dos respectivos 
aditivos setão efetuadas no prazo de três dias úteis, a contar da 
apresentação do título, sob pena de responsabili<;Ia~ funcional do 
oficial encarregado de promover os atos necessários. 

Art. 13. A entrega do produto antes da data prevista na cé
dula dapende da anuência do credor. 

Art. 14. A CPR poderá ser considerada vencida na hipótese 
de inadimplemento de qualquer das obrigações do emitente. 

Art. 15. Para cobrança da CPR cabe a ação de execução 
para entrega de coisa incerta. 

Art. 16. A busca e apreensão do bem alienado fiduciaria
mente, promovida pelo credor, não elide posterior exeCUção, inclu
sive da hipoteca e do penhor constituído na mesma cédula, para 
satisfação do crédito remanescente. 

Parágrafo único. No caso a que se refere este artigo, o cre
dor tem direito ao desentranhamento do titulo, após efetuada a 
busca e apreensão, para instruir a cobrança do saldo devedor em 
ação própria. _ ----- --

Art. 17. Pratica crime- de estelionato aquele que fizer decla
rações falsas ou inexatas acerca de ~ns oferecidos em .~ia da 
CPR -mclusive emitir declaração de Já estarem eles SU..Jetlos a ou
tros Ônus ou responsabilidade <;te qualquer espécie, até mesmo de 
natureza fiscal. 

Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou 
seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do tere~ pres~
dor da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a exts
tência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a 
quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos re-
sultantes de sua omissão. -----~O- -

Art. 19. A CPR podam ser negociada nos mercados de bol
sas e de balcão. 

§ I o O registro da CPR em sistema de registro e de liquida
ção fmanceira, administrado por entidade autorizada pel? ~anco 
Çentral do Brasil, é ~ndição indispensável para a negOCiaçao re
ferida neste arti_go. 

§ 2° Nas oconências da negociação referida neste artigo, a 
CPR será considerada ativo fmanceiro e não haverá incidência do 
imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas 
a títulos ou valores mobiliários. 

ção. 
Art. 20. -Esta Iii entra em vigor na ·data de sua, publica-

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 2: 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n° 123 (n° 2:278/91, na Casa de origem), que 
altera a legislação do imposto de renda, relativamente à 
distribuição disfarçada de lucros, tendo 

Parecer favorável, sob n° 427, de 1993, da 
Comissão de Assuntos Econômicos. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão do dia 1 O do 
corrente. 

Em votação o projeto, em tU"rnó único~ _. , 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 123, DE 1993 

(N" 2.278/91, na Casa de origem) 
Altera a legislação do imposto de renda, 

relativamente à distribuição disfarçada de lucros. 
O Congresso Nacional decreta: ___ _-____ _ 
Art. !0 O arCoO do Decreto-Lei n° 1598, de 26 de dazem-

bro de 1977, passa~ a vigorar acre8c:ic!O do seguinte pari grafo: 
"Art. 60 .................................................................. . 
................................................................................. 
§ 9° O disposto no item I não se aplica à partilha 

do ativo remanescente à liquidação do passivo, pelo 
-valor contábil, entre sócios e acionistas, na proporção de 
suas participações." -- - -

Art. zo Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento D0 

629, de 1994, do Sr. Senador José Fogaça, solicitando, 
nos termos regimentais, a inclus[o em Ordem do Dia do 
Oficio n° S/57, de 1994,através do qual o Governo do 
Estado~do Rio ará.nde~do Sul solicita autorização para 
emitir Letras Financeiras elo Tesoilro daquele Estado, 
cujos recursos são destinados ao giro da dívida 
mobiliária do Estado, vencivel no 2° semestre de 1994. 

Em votação o requerimento. em turno único. 
Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. ~ ~ 

A matéria será incluída na ürdem do Dia oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 5: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
~ 634, de 1994, do Senador João Rocha, solicitando, nos 

termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a 
--- inclusão em- Ordem do Diã. da Mensagem n° 228,_ de 

1994, solicitando a contratação de operação de crédáo 
externo, com a garantia dao União, no valor de quarenta e 
nove bilhõeS, quatrocentos e vinte e sete milhões de 
ienes. destinada ao financiamento parcial do Projeto de 
Despoluição da Bacia do Tietê. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria ser.i incluída na Ordem do Di;! oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 6: 

Votação, em tmno único, do Requerimento n° 635 
de 1994, do_ Sr. Senador João Rocha, solicitando, nos 
termos do arL 172, inciso L do Regimento Interno, a 
inclusão em Ordem do Dia do Oficio S/58, de 1994, 
através do qual o Banco Central do Brasil encaminha, 
nos termos da Resolução n° II, de 1993, do Senado 
Federal, parecer relativo à emissão de Letras Financeiras~ 
do Tesouro do Estado de São Paulo - LFIP, cujos 
recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária 
daquele Estado, vencível no Z' semestre de 1_994. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. 
Aprovado. . _ 

--A nlatéria será incluída na Ordem do Dia oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n° 48, de 1994 (apresentado pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, como conclusão de 
seu Parecer n° 124, de 1994), que revoga o ari. 4° da 
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Resoluçãon°30,de 1°dejulhode 19~1. 
A discussão da matéria foi encerrada em sessão do dia 10 

do corrente. 
Naquela oportunidade, foi apresentado requerimento de 

adiamento da discussão da proposição, para exame da Comissão 
de Assuntos Econômicos, que não foi apreciado por falta de quo
rum e, portanto, prejudicado. 

tfu:io. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I 0 Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 643, DE 1994 

Nos termos do art. 315, do Regimento Interno requeiro 
adiamento da discussão do Projeto de Resolução n° 48, de 1994, a 
fun de que sobre ele seja ouvida a Comissão de Assuntos Econô
micos. 

Sala das Comissões, 17 de agosto de 1994.- Ronan Tlto. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Em votação ore

querimento. 
Os Srs. Senadofes que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 

ao Senador Ronan Tito, para proferir parecer em substituição à 
Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para proferir pare
cer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senado
res, queria fazer uma explanação para o Plenário, porque não é 
usual o que vamos fazer agora. 

Ontem tivemos aqui a presença do Ministro da Aeronáutica 
e do Superintendente da EMBRAER, que explicaram a situação 
daquela estatal para os membros do Senado Federal. 

Após as discussões, fizemos um acordo com <? Senador 
Eduardo Suplicy no sentido de que apresentaríamos uma emenda 
de plenário- peço a atenção dos Sts. Senadores-, porque é inju
rídica esse decreto legislativo da maneira como está colocado. O 
Senado não tem condição de atribuir, ele sozinho, poderes tam
bém para a Câmara do Deputados. Então, suprimirlamos o termo 
11Câmam dos Deputados" e essa excepcionalidade seria votada 
pelo Senado Federal e não pelo Congresso Nacional. Assim, ter
nanamos o decreto jurldico. 

Esse parecer jurldico não é meu. O Professor Josapbat Ma
rinho expendeu-o ontem na Comissão sem qualquer contradita - é 
evidente -, porque o Professor e Senador Josaphat Marinho - to
dos o sabemos - conhece Direito comó i:J.inguém. e todos também 
sabemos, pela lógica, que uma Casa não pode estar atribuindo ob
rigações a outm. 

Assim sendo, estabeleci um contado com o Senador 
Eduardo Suplicy, para que suprimíssemos "Congresso" e ficas
se "Senado Federal". Assim. o Senado poderá votar, no mo
mento em que V. Ex• determinar, a excepcionalidade dessa 
privatização. 

Era o que tinba a dizer, Sr. Presidente. 
É a seguinte a Emenda apresentada pelo Sr. 

Relator: 

EMENDA DE PLENÁRIO 

Em substituição à Comissão de Assuntos Econômlcos 

Dê-se ao art. 4° da Resolução n° 30, de I o de jUlho de 1991, 
a seguinte redação: 

"Art. 4° O edital da eventual licitação para a 

Tito. 

alienação da E:MBRAER será objeto de prévia 
aprovação pelo Senado Federal." 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1994. - Senador Ronan 

O SR. MAURÍCIO CORMA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDEl\'TE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mauricio Coxrêa. 

O SR. MAURÍCIO COruútA (PSDB - DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, ontem, como assinalou o 
nobre Senador Ronan Tito, a questão da privatização da Embraer 
fOi sobejamente discutida. 

Na nossa visão, uma decisão tomada pelo Senado não pode 
vincular a Câmara dos Deputados. Portanto, a nosso ver, esse dis
positivo, essa nonna constante do art. 4° é induvidosamente in
constitucional. 

Dessa fonna, falando agora pela Liderança do PSDB e pelo 
Governo? estamos de pleno acordo com a substituição que passa 
essa prerrogativa para o Senado Federal. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aduziria, ainda, que o Presi
dente da República quer ver esse edital totalmente exanllnado, até 
porque as responsabilidades precisam ser divididas. Sabemos que 
a ElvfBRAER tem um passivo muito alto. Em 1991, aprovou-se, 
aqui, um empréstimo externo--de quatrocentos e sete milliões de 
dólares. Sabe-se perfeitamente que a venda a ser realizada não 
atingirá o montante suficiente para pagar sequer esses encargos já 
assumidos em nome do Tesouro Nacional. 

Por conseqüência, inipõe-se que o Senado Federal, nesse 
ato complexo, participe também dessa responsabilidade. Desse 
modo, somos inteiramente favoráveis a que a matéria seja remeti
da à Comissão de Estudos Econômicos e que, posteriormente, o 
Senado Federal se posicione a respeito desse edital. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Dado o parecer 
em substituição à Comissão de Assuritos Econômicos do Senador 
Ronan Tito, o processo está coD.Cluído. Colocaremos em votação o 
Projeto de Resolução n° 48194, e o substitutivo a ele oferecido. 

Em votação o substitutivo, que tem prioridade regimental 
sobre o projeto. 

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

Aprovado. Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o pro-
jeto. 

A matéria vai â Comissão Diretora para a redaçãO do venci
do para o turno suplementar. 

A SRA. JÚNIA MARlSE - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- V. Ex' tem a palavra. 
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT- MG. Para uma comuni

cação inadiável. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S:r"8 e 
Srs. Senadores, nesses últimos dias, a imprensa tem divulgado e 
enfocado nitidamente a intenção do Governo Federal em realizar o 
Projeto de Transposição das Aguas do Rio São Francisco. 

Não sou a primeira Senadora a ocupar a tribuna para discu
tir esta questão; vários outros Senadores já a abordaram, inclusive, 
na semana passada, tratou desse assunto o Senador Jutahy :Maga~ 
lhães. - -

Ontem tomamos conhecimento, através da imprensa que o 
Governo havia desistido desse projeto, polêmico, de cerca de US$ 
2 milhões, que questiona a iniciatiVa ambiental. Hoje, entretanto, 
as noticias veiculadas pela imprensa são as de que o Governo não 
aesiSl.iu~do projeto. 

Não quero entrar no mérito desse projeto, porquanto não o 
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conheço, o mesJ.UO ocorrendo com ·o- Senqdo e_ ~ -~ação. Tenho mês de junho pr6xiinci paSsadO, ein missão oficial e transmitindo 
apenas informações. Por isso mesmo, entendo que nós, que temos -algumaS informações sobre o estágío de desenvolvimento que ora 
defendido a transparência na Administração Pública, a lisura da atravessa esse (}ue é o País mais populoso do planeta. 
aplicação dos recursos públicos deste País, devemos convocar o -Chegando a Pequim, fomos reCepcionados pelo Embaixador 
Ministro Aluizio Alves, da Integração Regional, para vir a este do Brasil na China, Sr. João Augusto Medieis. Iniciando o roteiro 
plenário explicar ao Senado Federal e à Nação o ·que é esse proje- de atividades ofiCiais, apresentatno~nos;- no dia 12 de junho, um 
to, a origem dos seus recursos, de que forma esse projeto está sen- domingo, para uma audiência especiãl com o Sr. Zhu Shanging, 
do construído para sair do papel para a prática, se existem reservas Vice-Ministro das Relações Internacionais e Dirigente dó Partido 
do manancial do São FrancisCO_ suficientementê câ.pa:iéS de atender Comunista Chinês, abordando, na ocasião, inúmeros assuntos de 
a essa demanda do Governo, que deseja resol'!'er o problema da interesse do Brasil e da China. No mesnlo encontro, tomamos co-
seca do Nordeste brasileiro. nhecimento d9 Programa de Abertura Econôrn)(_?~ que-a China vem 

São essas questões que necessitam de esclarecimento. -E o levando a efeito nos últimos chico anos, o que resultou na sigriifi-
Govemo, no nosso entendim~nto, não de~e ter nada a esconder. cativa cifra de mais de 56 bilhões de dólares americanos em inves-
Ao contrário~ O Governo do Presidente Itamar Franco tem ressai- Lim~ntos estrangell:os no país. Ê- importante ressaltar que um tal 
tado, diariamente, o desejo de se conduzir, até o ftnal, com trans- Volume de recursos contri.Puíu paii a geração de 21 milliões-de no
parência em suas ações administrativas, políticaS-- e, princi- vos empregos e pata aumentar em mais de 20 bilhões de dólares a 
palmente, no que tange à alocação desses recursos. arrecadação para os cofres do Governo Chinês. 

Ao que consta, emlxrra o Governo tenha manifestado isso ·"~a noite- do mesmo dia 12, o Vice-Min.ist!O Zhu Shanging 
várias'vezes e os órgãos de imprensa nacional tenham divulgado, o ofereceu um jantar à delegação brasileira no Restaurante-Pato La
Governo conta com recursos do BID para isso. Contudo, o Banco . queado, na cidade de Pequim, demonstrando a fidalguia do povo 
Interamericano de Desenvolvimento JJ.ão tem coiJ.beCimertfo des.se . __ chinês. _ 
projeto, pois não se manifestou oficiiilmente a ess_e respeito. No dia 13 de junho, a comitiva foi recebida pelo-Sr. Li Pei 

Portanto, Sr. Presidente, estou encaminhando à Mesa um. re- Yao- Presidente da Assembléia Popular da China (equivalente ao 
querimento, convocando o Ministro Aluizio Alves1 da Integração - nosso Congresso Nacional). Discutíu-se -um maior entrosamento 
Regional, para que S. Ex• venha a este plenário, sem discutir o mé- en.tt.e os dois Pode~s Le__gislatiyos. Também se falou qo_. mod(_) de 
rito do projeto, prestar as informações necessãrias não apenas· ao funcionamento do P.adaq1ent9 _Chinês e Qas lçis e deçretos,~cn
Congresso Nacional, mas sobretudo ao País, sobre o Projeto de tes, que permitira:nl a~ abertura econômica e-política que o Governo 
Transposição das Águas do Rio São Francis_co. Çbinês vem executando com grande sucesso, principalmente_ em 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.. --s~ tratapdo de tini pafs que se aptoxitn:a da marca de 1 bilhão e 200 

O Sr. Júlio Cdinpos;·Jo SecreTário, deixa a cadeí~ 
ra da presidênCiã,-qUi!'é ÔCUJXIda pela s,.a Júnía Maris_e, 
3a Secretária. , · · 

A SRA. PRESIDENTE. (Júnia Mari•e) ;c Cone<>do -~pala-· 
vra ao nobre Senador Júlio Campos. , ;· _ . '_ -· 

O SR- JÚLIO CAMPOS (PFL- Mf. Prçmuncia o seílllinte 
discurso.) --Sr. Presidente.__S;rl'5 e Srs. Senadorc_s~ estamos. no limiar 
do terceiro milênio da Era Cristã, um tempo _em f!Ue as facilidades 
de comunicação e deslocamento do 9oruem niiq Pennitem que nos 
isolemos, no sentido individual, de grupos, ou,_ no mais a_bran,g_en
te, como Nação cada vez mais in,fluente no conçeitq mund.ial, que 
estamos lutando para vir a ser. , . 

As diferenças culturais, ideológicas ou çle qualquer _outro 
tipo são, a Cada dia que passa. menores obstáculcis a_o in~i-re}~cio
namento entre as nações e os povos da Terra. . 

O intetcãmrno comercial e turislico amplia-se a cada dia,_e a 
solidariedade vem exercendo um papel sempre mais relevante em 
relação aos povos que, por fatores históricos--Ou localização geo
gráfica desfavorável, ,enfrentam dificJJldades para alcançar o des-
frute de uma vida digna e livre: - ; - . . 

O Brasil, como não poderia deixar de ~r, busca, por -todos 
os meios, integrar-se--Com as nações com as quais possa fortalecer 
suas relações comerciaiS. culturais e de amizad~. Prova disso é o 
esforço desenvolvido para a efetiVação do MeiêO.SUl e o incremen_
to das relações com Cuba, com· os paises do -:céstc_ Europeu, que 
sofreram uma reviravolta em seus sistemas de :g;ovemo. e com-os 
países asiáticos, dentre os quais faço questão de, destacar a China, 
até há pouco tempo também um país de econpmia centralizada; 
atualmente, em fase de modernização e reorg~ão do Estado, 
com ~de abertura para o mpdo ~apitalista de })1-odução. -

E justamente nesse pais, a República popular da China, que 
quero centrar meu pronunciamento, para o qual solicito a transcri· 
ção nos Anais desta Casa, relatando aspectos d~ _minha viagem no 

.J:Pilhõe_s de habitantes. . 
Fomos homenageados novamente com um jantar, desta vez 

fio Salão Nobre da Assembléia Popular Nacional, no mesmo dia 
' 13 de junho. Durante o jantar, fiz a entrega de uma medalha do 
,Coll_.g!:~s~ Brasil.eil;o_ ao Presidente da Assembléia Çhinesa, Li Pei 
Yao, o_que o levou a prometer visitar, ainda no ano de 1994, a_ci

- dade de Brasíiia e_ o Estado do Mato Grosso, do qual, sem falsa 
moQéstia, tive a honra de_s_er Governador. 

Prosseguindo a viagem, fomos à Província de Yan e, na ci
dade de Qinghuangdão, que tem 2 milhões e 700 mil habitantes, 

_ _fomos fOCt}Qiçlos pelo Sr. Hu Ying Tie, Presidente do Comitê Ad
ministrativo do Município, que se ofereceu para Vir-ao Brasil, visi
tando o Mato Grosso para mostrar os benefícios que as Leis de 
Abertura Econômica trouxeram ao munidpio, resultando na insta
lação de 500 novas empresas e criação de 25 mil novos empregos, 
com inve.stimentos superlores á 1 bilhão de dólares. Qinghuangdão 
deverá arrecadar, em 1994, cerca de 250 milhões de d6lares. 

A seguir, a comitiva dirigiu-se para a Província de Sha.anxi, 
na região central da China. Em Xian. capital da província e antiga 
capital da China, na qualidade de Senador pelo Estado do Mato 
Grosso -e Representante do- Governo -do mesmo estado, assinei 
Acordo, transformando aquela província em hmã, possibilitando 
maior entrosamento no que se refere à política de cooperação entre 
o Brasil e a China, particularmente nas áreas de desenvolvimento 
comercial e industrial, na piscicultura e no turismo. 

Quero destacar, ainda, neste meu protruncíamento, as trans
formações aceleradas por que vem passando a China neste mo~ 
mento histórico, principalmente em decorrência das reformas 
implementadas pelo líder Deng Xiao Ping a partir de 1980. O mo~ 
de lo _glyiétjco adotado pelas instituições chinesas, a maioria criada 
nos anos 50, está Sendo substituído, em ritmo acelerado, pela eco
nomia de mercado, numa flagrante demonstração de vontad_e mod-
emizadora. - -

Ma.s a modernização nãO se vem fazendo sem traumas: bai-
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xas taxas de juros, que inibem a formação de poupa.D.Çã; falta de 
medidas de controle sobre a base monetária, que resultaram em 
aumento acentuado da inflação; déficit crônico de quase 50% das 
empresas estatais; e a momentânea impotência do PBOC (Peóple 's 
Bank. of China) levaram as autoridades chinesas a tomarem medi· 
das drásticas, como: punição de presidentes de empresas estatais e 
dirigentes de bancos; medidas severas de disciplinamento do mer
cado; aumento de algumas tarifas póblicas; elevação das taxas de 
juros para estimular a poupança e enxugar a base monetária; e no-
meação do Vice-Primeiro Ministro Zbu Rongji, acumulando a fun
ção de Presidente do PBOC. 

A República Popular da China é o terceiro maior pals do 
mundo em território, com 9,6 milhões de quilómetros quadrados e 
suas latitudes são coincidentes com as dos Estados Unidos da 
América. O litotal se estende por cerca de 11 mil quililmetros, des
de a Foz do Rio Yalu (fronteira com a Coréia dg __ Norte) _éi!é a Foz 
do Rio Beilun (fronteira com o Vietnã). Otitiõs pafses vizinhos 
são: Rússia, Mongólia, Afeganistão, Paquistão, Ínclia, Nepal, Eu
tão, Burma e Laos. Participa, portaílto, de uma região do planeta 
que não pode ser considerada das mais beneficiadas no que diz 
respeito ao aspecto econômico, dificultando o desenvolvimento 
comercial com os países vizinhos. -

A população chinesa já se apioxima de 1 bilhão _e duzento~ 
milhões de habitantes, sendo que quase a metade dela tem idade 
inferior a 21 anos. Por isso, o Governo tenta manter a política de 
''Uma família, um filho", num esforço ingente para estabilizar a 
taxa média anual de crescimento demográfico em 1,3%. Os Chine
ses, como qualquer outro povo, não gostain de-Comentários depre
ciativos sobre seu país, são cordiais, mas, aO inesriiõ tempo, 
reservados. O que sabem sobre o Brasil limita-se quase que exclu
sivamente ao futebol e ao café. 

Por ser um pais de vasta extensão territorial e uma cultura 
milenar, os chineses convivem com· 54 dialetos, mas a língua ofi
cial é o chinês mandarim ou putonghua (linguagem comwn), que é 
o dialeto do Norte da China, principalmente a região de Beijing. O 
mandarim é ensinado nas escolas chinesas desde 1949, por deter
minação de Mac Tsé Tung, o que contribuiu para possibilitar uma 
melhor comunicação entre os habitantes, visto que muitos dos dia-
letos chineses são mutuamente incomprCenslvek -

A diversidade de topografia existente_ na China tatpbém lraz 
problemas de dificil solução. Exemplo marcante é a própria Pe
quim, oude a umidade do ar é muito baixa, devido à proximidade 
com o Deserto da Mongólia. · 

Outro problema é o dos recursos hídricos, que são muito 
mal distribuidos. Apesar de ocupar a sexta posição mundial, com 2 
700 bilhões de metros cúbicos nos rios e 800 bilhões de água sub
terrânea, a China cai para octogésima oiiava posição -quando esses 
recursos sofrem a divisão per capita. Além disso, 83% da vazão 
dos rios se referem ao Rio Y angtzé e outros do Sul do país, onde 
também ocorrem 70% de toda a precipitação. O. Norte do pals, 
principalmente nas regiões de Beijing e de Tiahjin~apresenta bai
xos :índices pluviométricos e uma poluição que jli preooupa. Em 
janeiro de 1988~ rim.i nova lei sobre o uso da: água entmu em vi-_ 
gor, visando a minorar os efeitos do c]#ficit de 40 bilhõe_s de ~~ 
tros cúbicos de água por ano. Por- Seu trirriõ, o Ministério dos 
Recursos Hidricos estã examinando e desenvolvendo projetas de 
desvio de água dos rios existentes -e de construção de reServatórios 
e represas, além do combate ao desperdício é à-poluiçãõ. 

Quanto a outros recursos naturais, a China. é o maior produ
tor mundial de carvão, do qual retira cerca de 80% da energia ge
:mda no Pais em kilowatts/hora. O petróleo também vem sendo um 
importante elemento na economia, e a sua eXportação é reSpotiSá.
vel por 20% da ent.mda de divisas externas. A China tem. ainda, as 

maiores reservas de antimônio, magnésio e mercúrio do ruundo, 
embora insuficientemente pesqu"isadas e está entre os maiores do 
inundo no que se refere às reservas de bário, grafite, lítio, molibdê
nio, fqsfato, talco; titânio, tungsténio, vanãdio e zinco. Mas, apesar 
de todo esse potencial, a Chilia não pode ser colocada entre os pai
ses mais ricos do mundo quando se distribui esse volume de recur
sos pela população (quase oito vezes a população do Brasil!). 

Quanto à jornada de lrabalho; para a maioria das corporaçõ
eS chinesas, ela se dá de 8 às 18 horas, seis dias por semana. 

A moeda oficial da China, emitida pelo PBOC (People's 
Bank of China) é o RMB (Renminbi: moeda do povo chinês), tam

- bém conhecida como Yuan. 
No Sistema Bailcário, existe o State Council, que coordena, 

supervisiona e COntrola o PBOC, o Ministério das Finanças e as 
fustituições fmãnceiras -do Pais. O PBOC cOntrola outras impor
tantes instituições fmanceiras direcionadas principalmente IX'I' ati
vidade: Industrial and Commercial Bank of China, Bank of 
Communications, The People's Construction Bank of O:!ip.a, The 
People's lnsurance Company of Orina, Agricultura! Bank of Chi· 
na, Slate Development Bank (inaugurado em 17 de março de 
1994) e o Bank of China (responsável pela organização, 'emprego, 
acumnlação e gerenciamento dos fundos em moedas estrangeiras). 
Sob a supervisão direta do Ministério das Finanças está o Inves
tmentBank. 

Como se pode ver, Senhor Presidente e Senhores Senado· 
res, a China vem modemizando a economia, o que pode ser com
provado pelo crescimento do PID em 13,4% no ano passado, e 
deve receber um incremento signifiCatiVO náS--Suas ãtividades eco-

- D.ômicas, com o reingresso ·no GA TI e o processo de reintegração 
de Hong Kong, defmido para 1997. 

Outro ãspecto interessante a obsetvar é que a China apre-
senlil vái:iaS-Illegiil6pi:>lis elll sua ·eonipúsição demográfica (fato 

--plenamente aceitável, considerando-se a·· sua enorme população). 
Dessa fOima, encontramos váriaS cidades com mais de 5 milhões 
de habitautes, na seguinte ordem: Shangal, 14 milhões; Beijing, 11 
milhões; Tianjill, 9 milhões; Guangzhou, 6,5 milhões; e Chongqin, 
5,8 milhões de habitautes. 

A renda per caplta chinesa ainda é muito bsiaa: 435 dóla
res na área urbana e 185 dólares na área rural. o total de exporta
ções é de 92 bilhões de dólares e as importações montam a I 04 
bilhões, havendo, portanto, um déficit de 12 bilhões de dólares. 
No que se refere às relações comerciaiS- CofiÍCf Brasil, as exporta
ções btasileiras para a China, entre jaileiro- e novembro de 1993, 
chegamm a 780 milhões de dólares e a.S importações brasileiras da 
China; no mesmo período, chegaram a 165 milhões, o que signifi· 
ca um superávit em favor do Brasil de 615 milhões de dólares. 

A mortalidade infantil atinge 35. crianças em mil a taxa de 
alfabetização está em 73,3% e-a expectativa de vida gira em torno 
dos 71 anos, o que demonslra indicadoles sociais bastante saudá
veis, para um pais em que a administração das políticas sociais 
deve defrontar-se com problemas gigantescos, levando-se em con
ta o tamanho da população. (Os dados apreseulados constam de re
latório do Beijing Represeulative Offlce do Banco do Brasil.) 

__ Com a politica de abertura econômica e a criação _de Zonas 
Econômicas Especiais, contando, ainda, com isenção de taxas, bai
xo custo da mão-de-obra e grande potencial de mercado, muitos 
investiniiintOs eStrangeiroS lêm sido direcio~dos __ para () país, in
clusiVe de bniSileiros; que já. estãO 11egociand0 a instalação-de joint 
ventures (fãbricas de reciclagem de plástico, equipamentos elétricos, 
reliigerantes, chocolate e produtos derivados do leite). Também na 
área de engenharia éivil, empresas brasileiras estãO participando de Ji. 
citações para a COOsirução dehidreléttieas e de eStradas. 

. Aqu~ gostaiia ·de ID~por à refiexão de V. !li•' a seguinte in· 



4752 Quinta-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Si~ção ll) Agosto de 1994 

dagação: . . . _ . . .. . 
Se um país como a China, que tem uma"rcilda per capita 

tão baixa, consegu~ atingir índices de crescimento a~ dos lO% 
no ano, o que não seria possível esperar de um Brasil, com uma 
adequada administração da economia, já que D:õSsa renda per ca
pita é quase dez vezes superior à da China e temos um parque in
dustrial de can.sar_inveja a muitos países mais ricos? _ 

Sr. Presidente, sr' e Srs. Senadores, o estraitall!<Ilto das re
lações entre os países se está tomando uma prioridade in_discutíveL 
A aproximação entre os povos vem fazendo, incb,Isive, com que as 
fronteiras entre as nações vão perdendo seu significado de elemen
to de separação, de delimitação de espaço e de prerrogativas. Hoje 
há. uma tendência de organização em blocos maiores, como a 
União Européia, o Nafta, o Bloco Asiático e_o Mercosul. Couv_en
cion:am-se facilidades para o ir e vir, isto é, o deslocamento das 
pessoas em espaços que antes estavam sujeit~ às maiores resttiçõ
es; a circulação e a troca de mercadorias passam por uma desregu
lamentação antes iniiriagiríável. Por que a cooperação, o 
intercâmbio comercial e outras facilidades não poderiam alcançar 
paragens mais longínquas? 

É com esta expectativa que acedemos ao convite das autori
dades chinesas, buscando u~ aproximação maior visando a um 
enriquecimento com a t:n;>ca de_ experiências tecnOlógicas, científi.: 
case culturais e o estreitamento dos laços de amizade entre Brasil 
e China. A partir dal, a evolução para o incremento das relações 
comerciais Siglrificit u:tn_ pasSo- muito cuJ!o. que não exigirá de nós 
nenhum _gr~d~ _e· iilsuportáVel esforço. E importànte, aliás, obser
var que o Brasil tem um saldo niuito grande a seu favor no que 
tange às trocas comerciais_ ~ qUe poderia ser diminuído _em fa\o'or 
da China, buscando um justo equilíbrio. Não teria a O.ina, por
ventura, outros produtoS que nos interessassem? Muito provavel
mente. há de ser mais interessante négOciarmos _<;_9m um paiS que 
precisa crescer, junto ao qual tereinoS "possibilidáde de conseguir 
condições e preços mais vantajosos~ o • ::- • ~ 

Reitero o meu pedido de transcrição deste pronunciamento 
nos Anais do Senado Fedeml e faço-votos de que as -~lações entre 
o Brasil e a C1lina que no dia 15 do corrente mês e ano comemo
rou 20 anos vicejem Dllma s~ fértil, e que esses dois povos, coin 
caracteristicas tão -_semelhantes no qp.e Se ~fere à cordialidade, 
possam realmente aproximar-se pela amizade, pela cooperação e 
pelo objetivo maior da paz e da fraternidade entre as Nações. 

Era o que tinha a dizer, Sr~ Presidente. 
A S,. Júnia Marise, 3" Secretária, deixa a cadeira da presi

dência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 1° S~tário. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -_f%o hã mais o:ra-

dores inscritos. 
- Nida inais havendO· a tratar~ vOu _encerrar oS trabalhos, de-

signando para a Sessão extraordinária das 17h20min, anteriormen
te convoca.dã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

OFÍCIO N' S/57, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia llQs termos do art. 172, I, 

do Regimento Interno) 

Oficio n' S/57, de 1994, através do qual o Governo do Esta
do do Rió Grande do Sul solicita autorização para emitir Letras Fi
nanceiras do Tesouro d.a.QU.ele Estado, cujoS 'reCurSOs serão 

--destinados ao giro da dívida mobil.iáPa ç1.o Estido, _yencíVei 00 2:> 
semestre de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de As

- suntos Eco.i:tômicos.) 

·c -~2.~ 

OFÍCIO N"S/58, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos tei:mos do art. 172, I, 
do Regimento Interno) 

Oficio n' S/58, de 1994, através do qual o Banco Central do 
Brasil encaminha, no~ termos <!a ~esolução n' 11, de 1993, do Se
nado Federal, parecer relativo à emissão de Letras Financeiras do 
TesourO do Estado de São Paulo- LFIP, cujos recursos serão des
~dos ao giro da Dívida Mobiliária daquele Estado, vencível no 
2° semeStre de 1994. (Dependendo de pare.ce da Comissão d~ As-
suntos Econômicos.). _ -

-3-
MENSAGEM N' 228, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172. I. 
do Regimento Intenio f 

Mensagein n° 228, de 1994, solicitando a contratação de 
operação de crédito externo, com a garantia -da União, no valor de 
qua!enta e noVe- óilhôes, quiltioceritOs e -vinte e se {e l:riilliões_de_ ie
nes, destinada ao fJDa.OCiámento parcial ao Projeto de DespoluiÇão 
da Bacia do Tiitê. (Dependendo de parecer da Comissão de As-
suntos Econômicos.) -

O SR. PRESIDENTE (Júlio CamposJ- Está encerrada a 
sessão. 

Ata da 1038 Sessão, em 17 de agost~ (!~ 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura ' . .· . ---~ . 

-EXTRAORDINARIA-. . - . 

Presidência do Sr. Júlio Campos 
As 17 horas e 30 minutqs, achtzm·se prese,~1es os Srs. Sena-

dores: ----- _ 1:. -'- --

Alfredo Campos - Amir Lando - Antonio Mariz - Carlos 
Patrocínio - __ César Oills - Coutinbo_ J_orge - DariO_ :Pereira- Dirceu 
Carneiro- Epitácio Cafeteira --Gilberto Mimnda..~ Guilherme-Pal
meira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - ftydekel Freitas -
Jacques Silva - lrapuan Costa Júnior- João F~ça - João Rocl:la 
- Jônice Tristão- Josaphat Marinho- José Eduanlo- José Fogaça 
-José Paulo Bisol - Júlio_ Campos - Júnía Marise- Louremberg 

Nunes_~ocha- Lourival Baptista- Magno Bacelar- Mansueto de 
Lavor- Marco Maciel-- Marluce Pinto- Maurício Corrêa - Meira 
Filho - Moisés Abrão - Ney Maranhão - Ooofre Quinan - Pedro 
Simon - Raimundo Lira - Reginaldo Duarte - Ronaldo Aragão -
Ronan Tito- TeOtõnio Vilela Fillio- Valmir Campelo 

. -.0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista de presen
-~ acu_s_a o comparecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
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O Sr. 1 • Secretário procederá à leitura do Expediente O SR. PRESIDENTE (Júl' ~. Campos) --A comunicação 
É lido 0 seguinte: lida vai à publicação. 

-sobre a mesa requerimentos que_ serão lidos pelo Sr. 1° Se-
EXPEDIEN1E cretário. 

PARECER 

PARECER N°197-A, DE 1994 
(Da Comissão Diretoi:a) 

Redação do _vencido para o tenno suplementar 
do Projeto de Resolução n• 48, de 1994. 

A ComissãO Diretór3. apres-erita a: iedaçãõ do VericídO para o 
termo suplementar do PrOjeto de Resolução n• 48; de Jg94, que,..: 
voga o art_ 4• da Resolução' n• 30, de l ó de julho de J 991. ~ . ~ 

Sala de Rooniões .da Comis~: 17 de, agosto de 1994. -
Chagas Rodrigues, Presidente - Carlos Patrocínio, Relator -
Júlio Campos- Júnia Marise. · · 

ANEXO AO PARECER N" 197-A, DE 1994 

Redação -do vencido, para o turno suplemen
tar, do Projeto de Resolução n° 48, de 1994.-

Faço saber que o Senado Fedexal 'aprovOu, e eu, Presidente, nos 
tennos, do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLU,ÇÃO W;-ÓE 1994 ~-~- ·- ' , 

Altera o art. 4° da ReSolUção n° 30, de 1° de jU
lho de 1991. 

O Senado Federal resolve: 
Art. ! 0 Dê-se ao art. 4° da Resolução'n° 30," dC 1° de jUlho 

de 1991, a seguinte redação: 

"Art. 4° O edital de eventual licitação para a alie
nação da Embraer será objeto de prévia aprovação pelo 
Senado Federal." · · 

Art. 2° Esta Resolução entra ein vigQr nã data de sua publi-
cação. , _.' 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos)- O~EXpediente lido 

São lidos os ·seguintes: 

REQUERIMENTO N• 644, DE 1994 

Nos tennos do art. 336, alínea b, do Regimento Interno, re
queremos urgência para o Oficio ~1° S/63. que propõe seja autoriza
do o Governo do Estado de Pernambuco a -contratar operação de 
ctédito externo a ser realizado junto ao Brasillan. American Mer
cbant Bank no valor de US$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de 
dólares norte-americanos), con-espondentes, a R$50<000.000,00 
(cinqüenta milhões de reais), em. 1° de julho de 1994, cujos recur
sos serão destinados a projetas previstos_ no art. 2°, da Lei n° 
11.096, de 30c~6-94. , ~~ 

~ , ~Sala das Sessões, 17 c;Ie agosto de c 1994. - Marco Maciel -
(PFL); Mauro Beoevides - (PMDB); Moises Abrão -- (PPR); 
Ney Maranhão- (PRN); Magno Bacelar- (PDT). 

REQUERIMENTO N• 645, DE 1994 

Requeiro, nos termos do ,artigo 3~6 •. alínya JJ, çombinadq 
c_om o artigo 338, _incíso u: do _Regime_.rito çles,ta Qlsa, urgência 
paraoOficio "S" n• 64, de 1994 (Of. PRESI- 9412769,de 11-8-
94, na origem), do Sr. Presidente do B-anco Cetltral do Brasil, eri
caniinbando ao Senado Federal solicitação do Govérllo do EStado 
de São Paulo. relativa ao pedido de emissão, de Letras do Tesouro 
dô E&tado de SãÕ Paulo- L~. cujos ~çursqs s"e:rão' desiiúados 
ao _giro de sua Divida MobiUáría, ~encívei no 1° semestre/94. 

Sala das Sessões, 17 de azosto de 1994. - Maosneto de 
Lav.or c- (PMDB); Irapuan Costa. Junior.:. (PP); Moises A,brão 
-;- (PPR); Marco l\'laciel (PÁ.). , , , , , , . ~ • , 

~ , . !) SR. PRjlSIDENJ'.E (J9lio Campos)- Esses requerimen
tos serão votados após a Ordem do Dia, na forma. do disposto no 
3,It. ;140 do Regimento Interno. . . 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
. ! ; vai à publicação. ~~- · ~ · · · · 

Sobre a mesarequerimento<jlle serálid~ pek> Sr. 1• Secre; ~ OFÍCION°_~/57, D? 1994 

tário. • • - ~ · - • (IncÍtÚdo em O~ pj) Dia nos ., do. 
É lido e aprovado o seguinte art. 172, I, do Regimento Interno.) 

REQUERIMENTO N' 643-A, DE 1994 Oficio n• S/57, de 1994; atíávés do qual o Governo do Esta-
Nos tellllos do art. 281 do Regimento Interno, -i&Jlleiro dis- do do Rio Gra:iid~ do Sul solicitá á.UtOriza.ção j)árà ·einitir Letras Fi

pensa de interstício e préVia distribuição de avulsos da redação do nanceiras do Tesouro daquele~ Estado, cujoS -iecursoS serão 
vencido para o termo suplementar do Projeto de Resolução n° destirui.dos ao giro da dívida mobiliãria do Estado, vencível no se-
48/94. gundo semestre,de~ 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1994.- Ronan Tito. Assuntos Econômicos.) -
O SR. PRESIDENTE (Julio CampoS)- Aprovado ore-' Para dar o parecer, em nome da Comissão de Assuntos Eco-

querimento, a matéria a que Se iefeie vigorará na OrdeJ;ll do Dia da_ .- nômicos, desigr;uÍmos o SenadOr José Fogaça, de acordõ com o arL 
sessãó-seguinte. · .. __ · · · · ·-·140 do Regimehto Interno. 

Sobre a mesa comunicação que será lida pelo Sr. 1 • S~cretá- O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para eniítir pare-
rio. cer .. ) -.Sr. Presid~nte, srs e Srs. Senadores, o Goveniador do Esta

É lida a seguinte. 

Em 17 de agosto de 1994 
senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do 

disposto no art~ 7° do Regimento lntcmo, que, assumindo nesta data a 
represelllação do Estado de Goiãs, em- substiwição ao Senador Inun 
Saraiva. a dotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a 
bancada do PMDB. Atenciosas saudações- Jacques Silva. 

do do Rio Grande do Sul encaminhou a esta Casa, mediante a 
correspoodência" em epígrafe; Pedido de autorização do Senado 
Federal para emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Rio a-rande do SQI- LFf-RS, cujos recursos servirão ao giro de 
97,1% (noventa e-'séte inteiroS e uin décimo Porcento) de sua dívi
da mobiliária con1 vencimentO nO 2° semestre de 1994. 

O_pleito ~hcontra-se instrui_do nqs termos da Res_olução no 
11, de 1994, quê' dispõe sobre limites globais e condições para as 
operações de cii"dito interna e externa dos Estados, do Distrito Fe-
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deraL dos Municípios e suas autarquias, entre as quaiS: se inclui o 
lançamento de titules da divida mobiliária pública. 

O Banco Centrnl do Brasil emitiu o Parecer DEDIP/DIA
RE-941985, de 29-6-94, no qual infonna que a operação pretendi
da atende as exigências de limi~.s: estabeleçida_s_nos arts. 3° e 4° da 
Resolução IU94. __ _ 

O Parecer acrescenta que a dívida mobiliária do Estado atin
giu, em31-3-94, o montante de C!$2.157.139.149.782,13 (dois tri
lhões, cento e cinqüenta e sete bilhões, cento e trinta e nove 
milhões, cento e quarenta e nove Diil e setecentos e oitenta e dois 
cruzeiros reais e -treze centavos) representada, em termos quantita
tivos, por 6.801.864.153.770 (seis trilbões, oitocentos e um bilbõ
es, oifocentos e sessenta e quatro milhões, cerito e cinqiienta e três 
mil e setecentos e setenta) Letras Financeiras do Tesauro do Esta
do do Rio Grande do Sul- LFf -RS. 

Infere, o Parecer, que a queda esperada da inflação, após a 
implantação do Real, tenderá a dificultar o fmanciamento dos pa
péis estaduais e municipais, -seja pela prevista redução da liquidez 
do mercado de overuight, seja pela queda da luoratividade dos 
bancos estaduais, custodiantes daqueles papéis. A colocação dos 
títulos do Estado do Rio Grande do Sul deverá ser afetada por tais 
eventos, embora em proporção menor do que provavelmente ocor
rerá com os demais emissores, uma vez que aquele Estado tem por 
prática financiar seus papéis em operações a termo, com taXas pre
viamente fixadas, o que contribui para um menor impã.cto de crises 
sobre o custo de sua dívida. 

A emissãO-das LFf -RS realizar-se-! nis seguintes condiçõ-
es: 

a) quantidade: a ser defmida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, atualizados nos termos do § 6° do art. 15 da 
Resolução n• 11/94, deduzida a pareela de 2,9% (dois inteiros e 
no'vedécimospofcento); -- - -

, b) modalidade: nominativa-fransferíve~ 
c) rendhnento: igual ao das Letras Financeiras do Tesooro 

- LFr, criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376, de 25-11-87; 
d) prazo: de até 7 (sete) anos; 
e) valor nominal: R$1,00; 
I) caracteristicas dos titulos a serem substituidos: 

TÍTULO VENCIMENTO QUANTIDADE 

531095 15~8"94 6.023.969.60 I 

531825 .15-8-94 ·- C32.186.411 

. 532190 15-8-94. -
32562.225 

531095 15-11-94 46.951.610.252 

531825 15-11-94 43588.304 

532190 15-11-94 7.616.927 

532555 .... .15-11"94 9555.001 

534000 15-11,94 2500.000;000• 

TOTAL 15.606.088.721 

g) previsão de colocação e vencimento do& títulos a se
rem emitidos: 

COLOCAÇÃO VENCIMENTO 'ltftiio DATÁ-BASE 

15-8-94 15-8-99 531826. 15-8-94 
15-8-94 -- - -- -- 15-8-98 531461 .15-8-94 

15-8-94 15-8,99 531826 15-8-94 

16-11-94 15-11-99 531825 .16-1H4 

16-11-94 15-11-98 

16-11-94 15-11-99 

16-11-94 15-11-99 

16-11-94 15-11-99 .• 

531460 

531825 

531825 

531825 

Agosto de 1994 

16-11-94 

16-11-94 

16-11-94 

16-11-94 

b) forma de cvlocação: mediante ofertas públicas, nos ter
mos da Resolução n• 565, de 20-9-79, do Banco do Ceotral do 
Brasi~ 

i) autorização legislativa: Lei n• 6:465, de 15-12-72, Lei n• 
8.822, de 15-2-89, e Decreto n°35.102, de 31-1-94. 

Pelo exposto, sou favorável ao· atendimento do pleito do 
GovemO do Estado do Rio Grande do_Sul, nos termos -do seguinte: 

PROJEfO DE RESOLUÇÃO N"?l, DE 1994 

Autoriza o Go~er!lo do &~do do Rio Grande do Sul a emi
tir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Rio Grande do Sul - LFr -RS, destinadas ao giro de 
97,1% de sua divida mobiliãria vencível no zo semesire de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l 0 É o Governo-do-Rio Grande do Sul autorizado. nos 

termos da Resolução n• 11, de 1994, do Seoado Federal, a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande o Sul
LFT-RS, destinadas ao giro de_ 97,1% (noventa e sete inteiroS C Um 
décimo por cento) de sua dívida mobiliária vencível no 2° semestre 
de 1994. 

Art. zo A emissão deverá ser realizada nas seguintes condi-
. _ções: 

_ a) quantiQade: a ser defmida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, atualizados nos termos do § 6° do art. 15 da 
Resolução n• 11, de 1994, deduzida a parcela de 2,9% (dois intei
ros e nove décimos por cento); 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Fmanceiras do TeSouro 

-LFf, criadas pelo Decreto-Lei n• 2376, de 25-1 1-87; · 
d) prazo: de até 7 (sete) anos; 
e) valor nominal: R$1,00~ 
t) caracteristicas dos títulos a serem substituídos: 

TTI1JLO VENciMENTO QUANTIDADE 

531095 15-8-94 6.023.969.601 

531825 15-8-94 32.186.411 . 

532190 15-8-94 32.562.225 

531095 15-11-94 6.951.610.252 

531825 15-11-94 48588.304 

532190 15-11-94 7.616.927 

532555 15-11-94 9555.00! 

534000 15-11-94 2,500.000.000* 

TOTAL 15.606.088.721 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se
rem emitidos: 

COLOCAÇÃO VENCIMENTO TÍTULO DATA-BASE 

15-8-94 15-8-99 -- .. 531826 15-8-94 

15-8-94 rs::B-98 531461 15_,8-94 

15-8-94 15-8-99 531826 15-8,94__ 

16-11-94 15-11-99 511825 16-11-94 
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16-11-94 

16-11-94 

16-11-94 

16-11-94 

15'11-98 

15-11-99 

15-11-99 

15-11-99 

531460 

531825 

531825 

531825 

16-11-94 

16'11-94 

16-11-94 

16-11-94 

h) forma de colocação: mediante ofertas da Resolução ll0 

565 de 20-9-79, do Banco Central do Brasil; 
• i) autorização legislativa: Lei n°6.465, de ~5-12-72, Lei n° 

8.822, de 15-2-89, e Decreto n•35.102, de 31-1-94. 
Art. 3° A Presente autorização deverá ser exercida no prazo 

de 270 (duzentos e setenta) dias a contar de sua publicação. . 
Art. 4° Esta Resolução entrã em VigOr na: data de sua pubh-

cação. - ,----- __ - . 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O parecer conclm 
pela apresentação do Projeto de Resolução D0 71194, que autori~ 
o Governo do Rio Grande o_ Sul a emitir, mediante ofertas públi
cas Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio GraD.de do 
Sul'- LFr-RS", deitinada:s ao giro ae Sl.ia -aíVi~ ~obiliáifa vençí
vel no 2° semestre de 1994. 

Fica aberto o pra2;0 de cinco sessões ordinárias. para apre-
sentação de emendas. _ 

Sobre a mesa requerimerito que Será lido pelo Sr. 1° ~ecre-
tãrio. · · 

É lido e a[Írovado 'o segninte 

A operação sob exame obedece às seguintes caracteristicas: 
a) quantidade: estabelecida, conforme 1 tra f, cujos títulos 

serão atualizado segundo a regra contida no § J do art. 15 daRe
solução n°11/94, do Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transferivel; 
c) rendimento: igual ao -das Letras Financeira-s do Tes-ouro 

- LFf, criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376, de 25-11-87; 
d) prazo: de I a 120 meses; 
e) valor nominal: R$1,00 (um real); 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

TÍTULO VENCIMENTO QUANTIDADE 

521825 

521825 

TOTAL 

15-09-94 

15-12-94 

362.208.172 

1.856.000.000 

2.218.208.172 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se-
-rem emitidos: -

COLOCAÇÃO VENOMENTO 

15-09-94 15-09-99 . 

. 15-12-94 

TITULO 

521826 

521826 

DATA-BASE 

15-09-94 

15-12-94 . 

REQUERIMENTO N• 646, DE 1994 h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter-
mos da Resolução n' 565, de 20-9-79, do Banco Central do Brasil; 

Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro dis- ... i) autorização legislativa: Lei n• 5.864, de 28-5-87; Doere-
pensa de interstício e prévia distribuição de avnlsos do Projeto de to n• 29.526, de 18-1-89; Decreto n• 30.261, de 16-8-89; e Resolu
Resolução n•7!, de 1994, que autoriza o Governo do Estado do . ção SF n• iS!, de 30-12-91, da Secretaria da Fazenda do Estado de 

· RiO Grande do Sul a emitir, mediante ofe~S públicas, Letras F1~ São Paulo. _ 
nanceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul- LFT-RS, Em razão do exposto, considerando a relevância da matéria 
destinadas ao giro de sua dívida mobiliázia- v-encível no Z' semestre para 0 Governo e a população do Estado de São Paulo, opinamos 
de 1994 (apresentado como Conclusão-de Pãiecei"-de Plenário, Re- pela autorização pleiteada, na forma ~o seguinte 
iator: Senador JO.é Fogaça, em substitu1ção à CoDJissiio de As- PROJETO DE RESOLUÇAO N" 72, DE 1994 
suntos Econômicos). . Eleva os limites de endividamento do Governo do Estado 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1994.- José Fogaça. de São Paulo e autoriza. a emissão de Letras Financeiras do Teseu-
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A matéria figurará rodo Estado de São Paulo- LFTSP, cujos recursos serão destina-

na Ordem do Dia da próxima sessão. - - - , r dos ao giro da dívida mobiliária, vencível no segundo semestre de 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 2: · .199.4. . _ - . . 

OFÍCIO N° S/58, DE 1994 O Senado Federal resolve;· 
Art. 1 o É o Estado de São Paulo autorizado a emitir Letras 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do FinanCeiras do Tesouro do Estado de São Paulo _, LFrSP, cujos 
art. 172, I, do Regimento Interno.) recursos serão destinados ao giro integral da Dívida Mobiliária 

Oficio n° S/58, de 1994, atravéS do qual o Banco Central do vencível no zo Semestre de 1994. 
Brasil encaminha, nos termos da Resolução no 11, de 1993, .do Se- Art. -zo São elevados, nos termos do artigo 10 da Resolução 
nado Federal, parecer relativo à emissão de Letras Financerras do -- no 11, de 1994, do Senado Federal, os limites de endividament.Q 
Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, cujos recursos serão des- previstos no artigo 4° item li, da citada Resolução, de maneira a 
tinados ao giro da Dívida Mobiliária daquele Estado, vencível no abranger a operação_ autorizada no artigo 1° desta Resolução. 
zo semestre de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de As- Art. 3° A emissão- ora autorizada obedecerá às seguintes 
suntos Econômicos.) condições: 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo o 
nobre Senador Gilberto Miranda para profetit parecer,-em-sllbsti- a) quantidade: estabelecida conforme letra f deste artigo, 
tuição à Coi:nisSão de Assuntos Económicos. - - cujos títulos serão atualizados nos termos do§ 6° do art. 15 daRe-

0 SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AMPara emi- solução n• 11 de 1994; 
tir parecer.) --Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, o Senhor Presi- b) modalidade: nominativa-transferível; 
dente do Banco Central do Brasil encaminha à apreciação do c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 
Senado Federal, mediante a conespondência em epígrafe, solicita- _ LFT, criadas pelo Decreto-Lei n° 2376, de 25-11-87; 
ção do Governo do Estado de São Paulo para ~missão de Le~s d) prazo: ·de 1 a 120 meses; 
Financeiras do Estado de São Paulo- LFTP, CUJOS recursos desh- e) valor nominal: R$1 ,00 (um real); 
nar-se-ão ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no se- f) caracteristicas dos títulos a serem substituídos: 
gundosemestrede 1994. -- -
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TifULO VENCIMENTO QUANTIDADE 

521825 

521825 

TOTAL 

_J5-9-94 

15-12-94 

362.208.172 

1.856.000.000 

2.218.208.172 

g) pr~ão de colocação e vencimento dos títulos a se
rem emitidos: 

COLOCAÇÃO . VENCIMENTO DATA-BASE 

15·9-94 

15-12-94 

15-9-99 

15-12-99 

521826 

521826 

15-9-94 

15-12-94 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter
mos da Resolução n° 565, de 20-9-79, do Banco central do Brasil; 

i) autorização Ieglslativa: Lei n° 5.684, de 28-5-87; Decre
to n° 29526, de 18-1-89; Decreto n° 30.261, de 16-8-89; e Resolu
ção SF n° 61, de 30-12-91, da Secretaria da Fazenda d.o Estado de 
São Paulo. 

Art. 4° O prazo para o exercício da presente autorização é 
de 270 {duzentos e setenta) dias contados da data de sua publica-
ção. - -_- --

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio,Campos)- O parecer conclui 
pela apresentação do Projeto de Resolução n° 72, de 1994. 

Fica aberto o prazo de cinco sessões ordinárias para apre-
sentação de emendas. - -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 647, DE 1994 

Nos termos do art. 281 do Regimento :iD.iernó; ·requeli'o dis
pensa de interstício e préVia distribuição de ::i.vülsos do projeto de 
Resolução n° 72, de 1994, que eleva os limiteS de endividamento 
do Govemo do Estado de São Paulo- LFfSP, cujos recup;o_s se
rão destinados .ao giro da dívida mobiliária, venCível no 2° semes
tre. de 1994 (apresentado como conclusão de Parecer de Plenário; 
Relator. Senador Gilberto Miranda. em substituição à Comissão 
de Assuntos Eoonômloos). 

Sala das Sessilos, 17 de agosto de 1994. - Ronan Tito. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A matéria figurarã 

na Ordem do Dia da próxima sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 3. 

MENSAGEM N° 228, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, I, do Regimento Interno) 

Mensagem n° 228, de 1994, solicitando a contratação de 
operação de crédito externO~ com a garantia da l!nião, no valor de 
quarenta e nove biThões, quatrocentos e vinte e sele m:il.hões de ie
nes, destinada ao fiua.nciamento parcial do Projeto de Despoluição 
da Bacia do Tietê. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econô
mlcos) 

Nos termos do art. 140, item b, do Regimento- Interno, de
signo o nobre Senador Gilberto Miranda para proferir parecer em 
substituição da Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM). Para pro-

ferir parecer.)-·. Sr. Pre~idente, S~ e Srs. S:ena.dores, vem a est_a 
Comissão de Assuntos Econômicos a solicitação do Senhor Presi
dente da República no sentido de que seja autorizada pelo Senado 
Federal a contratação de operação de crédito externa de interesse 
do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São 
Paulo - DAEE coni o Fundo de Cooperação Econômica Ultrama
rina (OECF), no valor de Y 49,427,000,000, para financiamento 
parcial das obras de Despoluição da Bacia do Rio Tietê. 

- Por força do art. 52 da Constituição Federal cabe a esta 
Casa examinar e conceder autoii:Za.çãõ "à -cOntratação de operações 
de crédito externas e internas dos Estados, do Distrito Federal e 
elOs Municípios e de suas autarqujas1 ~ co~ a concessão de ga
rantias da União, de conformidade c.om as normas específicas (Re
soluçilos n"' %/89 e 11/94, do Senado Federal). 

A operação de crédito ora proposta está dividida em duas 
'Tranches" com as seguintes caracteri~cas: 

"IRANCHEr' 
Finalidade: Financiamento das Categorias de Gastos,. exce

tuando-se apenas Serviços de Consultaria; 
valor: y 46,907 ,000,000; - . 
Desembols.o: Data-Limite: 6 ;Uios contados a partir da vi-

gência do contrato; . . . . _ 
Amortização: 37 parcelas. semestrais, .veJJ.C.ençlo-se a primei

ra em 20-5-2000, e a última em 25-5-2018. A primeira parcela terá 
o valor de Y 1,267,784,000 e a8 demais de Y 1,267,756,000; 

Juros: Exigidos semestralmente e calculados sobre os valo
res do empréstimo · efetivamente desembolsados, a uma taxa de 
5,00% a.a.; 

Taxa de Serviço: Sobre cada parcela desembolsada s_erá.. ro-
brada uma taxa "service charge" de 0,1 %. 

'PJRANCHE11 II . 
Finalidade: Financiamento de SerViços de. Consultaria; 
valor: y 2,520,000,000; 
Desembolso: Data-Limite: 6 anos contados a partir da vi

gência do contrato; 
Amortização: 37 parcelas semestrais, vencendo-se a primei

ra em 20-5-2000, e a ultima em 20-5-2018. A primeira parcela terã 
o valor de Y 68,112,000 e as de)llJ!is de Y 68,108,000; 

Juros: Exigidos semestralmente e calculados sobre os valo
res do empréstimo efetivamente · desembolsados, a uma taxa de 
3,25% a.a.; . . -

Taxa de Serviço: Sobre cada parcela desembolsada será co
brada uma taxa "service cbarge" de 0,1 %. 

O Projeto. de Despoluiçãd da Bacia do Rio Tietê foi consi
derado passível de obtenção de fmandaniento externo pela 00-
FIEX, decisão essa bomologa_da pelo 1vlini.St.ro da EcoD.om.ia, 
Fazenda e Planejamento em 22-4-92. O valor total do Projeto estã 
estimado em cerca de Y 8~37 bilhões, cabendo à OECF o fman
ciamento de Y 49,427 bilhões, com recursos decorrentes do 
"Acordo por Troca de Notas" assinado em 12-3-93 entre o Gover
no do Japão e a República Federativa do Brasil. A parcela restante, 
no valor aproxirna:do de Y 32,952 bilbilos, corresponderá à contra
partida a ser oferecida pelo DAEE-SP. 

O processo encontra-se adequadamente instruído, de acordo 
com as exigências das Resoluções do Senado Federal disciplinado
ras da matéria, e acima referidas. O Parecer da Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional (Parecer PGFN/COF/N" 660/94), atesta que 
o Contrato não contém cláusulas inadmissíveis à legislação brasi
leira, nem que impliquem compensação automática de débitos e 
créditos. 

A inclusão do Projeto no Plano Pluri,anual, bem como na 
Lei Orçamentãria do Estado de São Paulo para 1994, foram relata
dos no Parecer da Secretaria do Tesouro Nacional (Parecer n° 94 
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STN/COREF/DIREF, de 13-4-94). Atesta igualmente a STN que 
bã margem para concessão de garantia por parte da União, e men
ciona a existência no processo das Certidões Negativas de Débitos 
junto à Receita Federal, ao FGTS e ao INSS. Mediante correspon
dência datada de 15-4-94 (FIRCFJDIAUT/SUCRE-C-94/062) o 
Departamento de Capitais Estrangeiros-FIRCE, do Banco Central, 
credenciou a operação de crédito sob exan:te. . 

Os objetivos do Projeto de Despoluição da Bacia do Rio 
Tietê, que justificam o financiamento juntO-à OECF, estão ampla
mente descritos na documentação que acompanha o processo. Tra
ta-se de arrojado projeto que se destina a nijrijmizar os impactos 
negativos de freqüentes inundações na Região Metropolitana de 
São Panlo, além de ampliar a capacidade de aüto-depuração da
quele Rio. São, portanto, obms de claro alcance social, há muito 
negociadas pelo Govemo do Estad,o de Sã_o_Pcmlo, e perfeitamente 
cabíveis dentro dos compromissos assumidos pelo Governo Brasi
leiro no âmbito do Acordo por Troca de Notas com o Japão. 

Considerando, enflm, os evidentes méritos do Projeto cujo 
fmanciamerito parcial motivou a solicitação Presidencial contida 
na Mensagem n° 228/94, somos de parecer favorável à autorização 
nos termos do seguinte: 

Valor: Y 2,520,000,000; 
Desembolso: Data-Limite: 6 anos contados a partir da vi

gência do contrato~ 
Amortização: 37 parcelas semestrais, vencendo-se a primei

ro em 20-5-2000, e a última em 20-5-20!8. A primeira parcela terá 
o valor de Y 68,112,000 e as demais de Y 68;108,000; 

Juros: Exigidos semestralmente e calCJ.Ilados sobre os valo
res do empréstimo efetivamente desenibolsados, a uma taxa de 
3,25% a.a.; 

Taxa de Serviço: Sobre cada parcela desembolsada será co.. 
brada uma taxa "service charge" de 0,1 %. 

Art. 3° A presente autorização deverá ser exercida no prazÕ 
de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados da data de publica

- ção desta Resolução. 
Art. 4° A presente Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. - ·· - ·· 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O parecer conclui 

pela apresentação do Projeto de Resolução n° 73, de 1994. 
Fica a'berto o prazo de cinco reuniões adicionais para apre

sentação de emendas. 
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 73. DE 1994 tário. É lido e aprovado 0 seguinte: 

Autoriza o Departamento de Águas e Energia Elétrica do REQUERIMENTO N' 648, DE 1994 
Estado de São Paulo- DAEE, a contratar operação de crédito ex-
temo, com garantia da União, no valor de Y 49,427,()(X),QOO,junto Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro·-dis
ao The Oversea.s Economic Cooperation Fund, OECF, destinada a pensa- de interstício e prévia distribuição de avulsos do Projeto de 
financiar parcialmente o Projeto de Despoluição da Bacia do Rio Resolução no 73, de 1994, que autoriza o Departamento· de Águas 
Tietê. e Energia Elétrica do Estado de São Paulo - DAEE a contratar 

O Senado Federal resolve: operaÇão de crédito externo, com garantia da União, no valor de Y 
Art. I' É o Departamento de Águas e Ene;.gi;Elétrica do 49,427,000,000\quarenta e nove-bilhõ<is, quatrocentos e vinte e 

Estado de São Paulo, DAEE, nos termos da Resolução do Senado sete núlhões de ienes), junto ao The Overseas Econom.ic Coopera-
Federal n° 11/94, autorizado a_ contratar operação de crédito ex ter- tion Futid-- OECF; destinada a fmanciar, parcialmente, ·o Projeto 
no, no valor de Y 49,427,000,000 (quarenta e nove bilhões, qua- de Despoluição da Bacia do Tietê (apresentado como conclusão de 
trocentos e vinte e sete milhões de ienes), junto ao The Overseas Parecer de Plenário, Relator: Senador Gilberto Miranda, em subs-
Economic Cooperation Fund- OECF. tituiçãO ã Comissão de Assuntos Econômicos). 

Parágrafo primeiro. É a União autorizada, nos termos da Sala das Sessões, 17 de agosto de 1994.- Ronan Tito. 
Resolução n•96/89, do Senado Federal, a conceder garantia à ope- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprovado o re-
ração autorizada neste artigo. querimento, a matéria a que se refere figuraiá na Ordem dó" Dia -da 

Parágrafo segundo. A operação de crédito exte:rno autoriza- pTóxiffia sessão: -
da neste artigo destina-se ao fmanciamento paliial do Projeto de _ 0- SR. ~RESIDENTE (Júlio Campos)- Esgotada a maté-
Despolui~o da Bacia _do Rio Tietê, a ser executado pelo Dcparta· ria C6ils(ante chi Ordem do Diª. ---- ---
mento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo...:. DAEE. Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento JiG 64(-(it; 

Art. 2' A operáção de credito ora autorizada se realizará sob_ 1994, de Urgência lido .no Espediente, pam o Oficio S/63, de 
as seguintes condições: 1994. · 

Valor: Y 49,427,()(X),OOO (quarenta e nove bilhões, quatro- Os Srs: S"érlãdores que o aprovam queiram permanecer seh-
centos e vinte e sete milliões de ienes) tados. (Pausa.) - -- - -

''IRANCHE I" AproVado. 
Finalidade: Financiamento das Categorias de Gastos, exce- Aprovado o requerimento, a matéria a qUe se refere figurará 

tuando-se apenas Serviços de Consultaria; na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subSeqUente.- nós 
Valor: Y 46,907,000,000; tennos do art. 345, II, do Regimento Interno. 
Desembolso: Data-Limite: 6 anos contados a partir da vi- - -O SR. PRESIDENTE (JUÍio Cámpos) - Pa~sa-se ~gora, à 

gência do contrato; apreciação do Requerimento n° 645, de 1994, de Urgência lido no 
AmortizaÇão: 37 parcelas semestrais, vencendo-se_ a primer. Expediente, para o Oficio S/64, de 1994. 

ra em 2()..5-2000, e a última em 25-5-2018. A primeira parcela terá. Em votação o requerimento. 
o valor de Y 1,267 ,784,(X){) e·as demais de Y 1,267 ,756,000; Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer senta-

Juros: Exigidos semestralmente e calculados sobre os valo- dos. (Pausa.) 
res do empréstinio- efetNalneilte desembolsados, a uma __ taxa de Aprovado. __ _ 
5?000% a.a.; -- Aprovado o re{jueiímento, a matéria-a que Se iefete figurará 

Taxa de Serviço: Sobre cada parcela desembolsada será co- na Ordem do Dia_ da segunda sessão ordinária subseqUente, nos 
brada uma taxa "service charge" de 0,1 %. termos do art. 345, ll, do Regimento Interno. 

"fRANCHE"II __ O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Nada mais baven-
Finalidade: Financiamento de Serviços d~ -COnsultaria; do a tratar, a Presidência convoca Os Srs. Senadores para a sessão 
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extraordinária, a realizar-se hoje ãs 17h 45min com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 48~ DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, da redação fmal do Projeto de 
Resolução n° 48, de 1994, apresentada pela Comissão Diretora. 
que revoga o Art. 4°da Resoluçãn n•3Q, de I •ctejulho de 1991. 

-2-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 71, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo tí:àico, dõ Prnjcto de Resolução D0 71, 
de 1994. apresentado como conclusão de parecer de Plenário. -em 
substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, que autoriza o 
Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo 
- DAEE a contratar operação de crédito externo, com a garantia da 
União, no valor de quarenta e nove billiões, quatrocentos e vinte e 
sete milhões de ienes, destinada ao fmanciamento parcial do Proje
to de Despoluição da Baía do Rio Tietê. 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 72, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução ri0 -?2, 
de 1994, apresentado como conCluSão de P~er de PleDâiíO, em 
substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, que autoriza o 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir Letras Financei
ras do Tesouro do Rio Grande do Sul- LFI'R.S, cujos recursos se
rão destinados ao giro da dívida mobiliãria do Estado, vencível no 
2° semestre de 1994. 

-4-
PROJETO DE RESOLUÇÃó N• 73, DE J994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de ResolUção no 73, 
de 1994, apresentado como conclusão de parecer de Plenário, em 
substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, que autoriza o 
Governo do Estado de São Paulo a emitir Leb'as Firulncciras do 
Tesouro do Estado de SãÕ Paulo -LFI'P, cujos recursos serão des
tinados ao giro da Dívida Mobiliária daquele Estado, vencível no 
z· semestre de 1994. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h42min) 

Ata da 104a Sessão, em 17 de agosto de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Júlio Campos 

ÀS 17 HORAS E 45 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: 

Alfredo Campos - Amir Lando - Antonio Mariz - Carlos 
Patrocínio- César Dias- Coutinho Jorge- Dario Pçreira- Oiicéu 
Carneiro- Epitádo Cafeteira- Gilberto Miranda - Guilherme Pal
meira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Hydekel Freitas -
Jacques Silva- lrapuan Costa Júnior- Joâo França- João Rocha 
- Jônice Tristão~- Josaphat Marinho- José Eduardo- Josê Fogaça 
-José Paulo Bisol- Júlio Campos- Júnia Marise- Louremberg 
Nunes Rocha - Lourival Baptista - Magno Bacelar- :Mansueto de 
Lavor- Marco Maciel-Marluce Pinto- Mauricio -cOrrêa - Me ira 
Filho - Moisés Abrão - Ney Ma.ranhão - Onofre -QUiiian- Pedro 
Simon - Raimundo Lira - Reginaldo Duarte - Ronaldo Aragão -
Ronan Tito- Teotonio Vilela Filho- V almir Cam.pelo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista de presen
ça acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo núme-
ro regimental, declaro aberta a sessão. -

tário. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projeto -de ~ei que será li<!o ~~o Sr. 1° Secre-

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 53, DE 1994 

Acrescenta ao art 245 da Lei n° 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, que "dispõe sobre o regime 
jurídico do Servidor Público Civü da União, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Federais. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. J• O art. 245 da Lei n• 8.112,de 1l de dezembro de 

i990, Passa a ·vigOrar acreSclêlo dO. ~eguinte paiãgrâfo 70... 
Art. 245 ................................................................ .. 
§ 7" É instituído o sistema de matricula única para 

os servidores públicos Civis da União. 
Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 60 (sessenta) dias, a contar de sua publicação. 
Art. 3° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente projeto de lei objetiva contribuir para raciàiiali
zar o controle do pessoal civil da União. 

Com efeito, diversos beneficies advirão para a Administra
ção Pública da União com a adoção do sistema que ora propomos. 

É sabido que, apesar da vedação constitucional, correm ca
sos de acumulação indev~da de cargos públicos. 

Poi outro lado, há servidores que percebem, indevidamente, 
duplos salários, como, por exemplo, alguns servidores de antigos 
tenitórios federais redistribuídos para outras entidades ou órgãos 
públicos. 

Assim, a adoção do sistema de matricUla úniCa Concorreria 
para sanar irregularidades, como as supra mencionadas, além de 
proporcionar outros benefícios para a administração, como o de 
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possibilitar a quantificação do número de servidores da União. 
Dessa forma, tendo em vista os flns colimados pelo projeto 

de lei que ora submetemos à apreciação dos nobres pares, solicita
mos o apoio necessário -para a sua aprovação. 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1994.- Senador Júlio 
Campos,PFL-Mf. 

LEGISU.ÇÃO CiTADA 

LEI N" 8.112, DE li DE DEZEMBRO DE 1990 

TÍIULOIX 

CAPÍTULO ÚNICO 

Das Disposições Transitórias e Finais 

Art. 243. Ficam submetidos ao regime juridico instituído 
por esta !e~ na qualidade de servidores públicos, os servidores dos 
Poderes da União, dos ex-territórios, das autarquias, inclusive as 
em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei n• 
1.711, de 28 de outubro de 1952- Estatuto dos Funcionários Pú
blicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de t• de maio de 1943, exceto 
os contratados por prazo detenninado, cujos contratos não poderilo 
ser prorrogados após o vencimento do ptzo de prorrogação. 

§ I • Os empregos ocupados pelos servidores incluldos no 
regime instituído por esta lei ficam_ transfonpados eiiJ cargos, na 
data de sua publicação. 

§ zo As funções de confiança exercidas por pessoas não in
tegrantes de tabela pennauente do órgão 00 entidade onde têm 
exercício ficam transformadas em cargos em comissão, e mantidas 
enquanto não for implautado o plano de cargos dos órgãos ou enti
dades na forma da lei. 

§ 3° As Funções de Assessoramento Superior- FAS, exer
cidas por servidor integrante de quadro ou tabela de pessoal, ficam 
extintas na data da vigência desta lei. 

§ 4° (Vetado). 
§ 5° O regime jurídico desta lei é extensivo aos serventuá

rios da justiça, remunerados com recursos da União, no que cou
ber. 

§ 6co Os empregos dos ·servidores estrangeiros com estabili
dade no sexviço público, enquanto não adquirii:em a: riacionalidade 
brasileira. passarão a integrar tabela em extinção, do respectivo ór
gão ou entidade, sem prejuízo dos direitos inerentes aos planos de 
carreira aos quais se encontrem vinculados os empregos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O projeto será pu
blicado e remetido à Comissão competente. 

!Mio. 
Sobre a mesa., requerimento que será lido pelo Sr. I 0 Secre-

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 649, DE 1994 

Solicita seja convocado o Sr. Ministro da 
Integração Regional Alulzio Alves, a fim de prestar 
esclarecimentos sobre Projeto de Transposição das 
Águas do Rio São Francisco. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a V. Ex'. com base no art. 50 da Constituição Fe

deral. que, ouvido o plenário, se digne de adotar as proVidências 
necessárias à convocação do Ministro da Integração Regiooal, Sr. 
Aloísio Alves, para comparecer ao plenário do Senado Federal, a 
firii de prestar esclarecimentos a esta Casa., sobre a transposição 

das águas do Rio São Francisco. para as Regiões semi-áridas do 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. 

Justificação 

É público e notório a intenção do Governo em iniciar as 
obras do Projeto de Transposição das Águas do Rio São Francisco, 
sem contudo divulgar como determina o § t•, inciso N, do art. 
225 da ConstituiçãO Federal: "o estudo ptévio de impacto ambien
tal". 

O Projeto, por- Sua magÓirllde e conseqüências tem sido ob
jeto de várias reportagens de ·revistas e jornais de grande circula
ção no Pais, como da revista IstoÉ, de 10 de agosto de 1994, oom 
o tlmlo O Fim do Drama. 

Há dúvidas que precisam sei explicadas à N :lÇiO: se existe 
excedente de água- que pen:D.ita a transpoSição sem que isso afete 
as atividades hoje dependentes do São Francis_co~ se exi:Stein recur
sos financeiros., e sua -origem; se tod<'S os requisitos técnicos, juri
dicos e políticos são regulares; e o mais Ílilportante se há um 
estudo e relatório do impacto ambierilal. 

Embora ninguém coobeça de perto o conteúdo do projeto 
dO Gove~ sabe-se que a obra deverá custar pelo menos US$2 bi
lhões, custo que não estã previsto no Orça.tnento deste ano e que o 
BJRD ainda não se manifestou sobre a obta. 

Por se tratar de uma obra, que consumirá recursos vultosos, 
e que deve ter a transparência, de suas fmalidades, projetas e cus
tos, que julgamos necessário que o Sr. Ministro da Integração Re
gi_onal, Dr. Aluízio Alves, venha a este plenário oferecer -aó País as 
informações sobre este Projeto. ' 

Espero, pois, ver o presente aprovado pelo soberano plená
rio, depois de recebido e processado pela mesa. 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1994. - Senadora Júnia 
Marise. (PDT- Minas Gerais) 

O_ SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento 
lido será publicado e incluído oportunamente em Ordem do Dia. 
nos termos do art. 225, II. do Regimerifó Interno. 

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

É lida a seguinte 
Comunico nos termos do ait. 39, alínea a do Regimento In

terno, que estarei ausente do Pais.no período de 19 a 21 do corren
te mês, em ~ter partiCular. ' · 

Senado Federal, I 7 de agosto de 1994. - Senador Gilberto 
Miranda Batista. 

O SR; PRESIDENTE (Júlio Cainpos}- O expediente lidO 
vai à publicação. . . . . . 

!Mio. 
. .Sobre a mesa., requeriinento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 650, DE 1994 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, b, do Regi
mento Interno, para o Oficio n• S/66, de 1994 (n• 2.824194; na ori
gem), pelo qual o Banco Central do Brasil propõe ao Senado seja 
autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais a alterar o per
cenb.Ial de rolagem de sua dívida mobiliáriit.. vei:J.sível no 1° semes
trede 1994. 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1994.- Maurício Cor
rêa- José Fogaça- Pedro Simon- Marco Maciel- José Paulo 
Biso L 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento 
lido será votado ap6s a Ordem do Dia, na forma do disposto no 
art. 340, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Catupos)- Esgotado o tempo 
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destinado ao Expediente. 
Passa-se à: 

ORDEM DO DIA 

Item1 

PROJETO'DE RESOLUÇÃO N" 48, DE 1994 

(Incluido em Ordem do Dia uos termos do 
art. 281 do Regimento Interno) 

DisCussão, em tuiuo sUplementar, do vencido do substituti
vo ao Projeto de Resolução D0 48, de 1994, apresentada pela Co
missão Diretora, -que Ievoga o art: 4° da Resolução D0 30, de 1° de 
julho de 1991. _ 

Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encenada a discussão sem apresentação de emendas, a re-

dação do vencido é considerada de.fl.Q.itivamente adotada _nos ter-
mos do art. 284 do Regimento lntemo. -

É o seguinte o substitutivo adotado: 
Redação do vencido, para o rumo suplemenfur, 

do Projeto de Resolução n' 48, de 1994. 
Faço saber que o_ Senado Federal aprovou e eu, Presidente, 

nos termos do art. 48, item -28, do Regimento Interrio, promulgou a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1994 

Altera o art. 4° da Resolução n° 30, de 1° de 
julho de 1991. 

Art. ! 0 Dê_-se ao art. 4° da Resolução n°30, de-l0 de julho de 
1991' a seguinte rediçâo: . . - ' . 

"Art. 4' O edital de eveutual Iicitáção para a 
alienação da EMBRAER será objeto de ~via aprovação 
pelo Senado Federal.'' 

Art. zo Esta Resolução entra em vigor na data de s_u.a publi-
cação. · -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 2. 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 71. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia D.oS-termos dt? 
art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em tnmo único, do Projeto_ de Resplução n° 71, _ 
de 1994, apresentado como conclusão de pa:i-ecer de Plenário, em 
substituição à Comissão de Assuntos.Econõmicos, que autoriza o 
Departamento de Águas e Energia Eiétrica do Estado de São Paulo 
- DAEE. a contratar operação de crédito externo, cõm a garantia 
da União, no valor de quarenta e nove bilhões, quatrdcentos e vin
te e sete milhões de ienes, destinada ao fmanciameríto parcial do 
Projeto de Despoluição da Bala do Rio Tietê. 

Em discussão o projeto, em turno úiüco. (Pau~) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 3. 

-3-

PROlETO DE RESOLUÇÃO N•72 DE 1994 
(Incluido em Ordem do Dia nos termos do 

art. 281 do Regimento Interno) 

DiscusSão-, -em turno Unico~ do Projei"o ·ae ResoluÇãO 'no 72, 
de 1994, apresentado como conclusão de parecer de Plenârio, em 
substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, que -aUtOriza o
Governo do Estado do RiO Grande do Sul a emitirl.étiis-F'"illancei
ras do tesouro do Estado do Rio Grande do Sul- LFfRS, cujOs re
cursos serão deStinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, 
vencível no 2° semestre de 1994. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovan;l queiram permanecer sen-

tados. · 
Aprovado. 
A matéria vai à CO_missãO b~iQra _parn a redação fma:t. 
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos)- Item 4: 

~4-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 73, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão,-em tulno lÍnico; do Projeto de Resolução n° 73, 
de 1994, apresentado como conclusão de parecer de Plenário. em 
substituição à Comissão de Assuntos EconõniiCOs, qrie aUtoriza o 
Gôvetno do Estado ·de São Paulo a emitir Letras Financeiras do te
souro do Estado de São Paulo- LFTP, cujos recursos será() desti
na-dos ao giro da Dívida Mobiliãria daquele Estado, vencível no 2° 
semestre de 1994. -- - -

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Sr. Piesidente, peço a pa
lavm pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos)- Concedo a palavra 
a V. Ex• 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, impossibilítado de estar 
presente, o Senador Eduardo Suplicy solicitou que eu ieqõeresse a 
juntada de uma nota técnica a esse expediente. Apenas estou cum
prindo meu dever de colega. Passo o documento a V. Exa 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
PAUW BISOLEM SEU PRONUNCIAMENTO: 

NOTA 1ÉCNICA 

Ref: Ofício "S" D0 58, de 1994, que encaminha 
-solicitação do Governo do Estado de São Paulo para 

emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
de São Paulo - LFTP, destinados ao giro da Divida 
Mobillária daquele Estado vencível no 2° semestre de 
1994. 

O Senhor Senador Eduardo Suplicy solicita, mediante o · 
_STA n°0835/94~ análise do pleitO em epígrafe-~ A esse respeito ve- -
nho informar: 

1. O Governo do Estado de São Paulo solicita ao Senado 
Federal autorização para eníitir Letras Finãi:J.cefrai do Tesouro do 
Estado de São Paulo- LFTSP, com o objeti.vo de girar sua Dívida 
Mobiliária vencíver no- 2° semestre de 1994. 

2. A matéria é regida pelos dispositivos constitucionais per
tinentes e pela Resolução n' II, de 1994, do Senado Federal. 

3. Os limites_ definidos pelo artigo 4°, ítem TI, da referida 
R~so_lução n° 11. de 1994, eilcontr.lm-se extrapolados,_ para todos 
O&:~erd:dol:;, antes mesmo 9a real,ização da Ô~q~.ção sob anãilSe, · 
como inforina o Parecer técnico d6 Banco_ Central-3: JC!;PÇito. 

4. b artigo I O da referida Resolução possibilita, em carátei' 
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excepcional, a elevação dos limites de endividamento, até um teto 
de 25% acima dos valores iniciais. No caso em apreço, os percen
tuais de elevação necessários para regularizar a situação do Gover
no do Estado oscilariam entre 43,20% e 88,38% dos montantes 
pré--exiStentes, foni do alcance, por conseguiilte, do teto estipula
do. 

5. Nessas condições,portanto, a operação não poderia ser 
objeto de autorização do Senado Federal, à luz do disposto na sua 
Resoluçãon' 11,de 1994. · 

6. Por outro lado, o artigo 27 da mesma Resolução ftxa o li
mite de 9% da Receita Liquida Real como valor máximo a serdes
pendido no pagamento de encargos decorrentes da dívida 
contratual de Estados, Distrito Federal e MuniciJ:llOS: Caso o paga
mento desses encargos não absorva o percentual estipulado, _a dife
rença deve ser empregada no resgate da Dívida Mobi.liária ·de: 
Estados, Distrito Federal e Municípios. No -cas.o em apreço, a dife-_ 
rença equivale, conforme o Parecer do Banco Central do Brasil, a 
9% do total da dívida. Es® percentual, portanto, não pode ser ob
jeto de rolagem. 

7. Por essa razão, caso o Senado Federal, em face_ da impos
sibilidade material de rejeitar o pleito na sua totalidade, ou seja, de 
impor ao Estado de São Paulo o resgate de 1 ~% de sua Dívida 
Mobiliária, opte por desconsiderar o óbice apontado, a autorização 
deverá limitar-se a 91% da dívida mobiliária do Estado, vez que, 
conforme o disposto no artigo27 da Resolução n' 11,9% do mon
tante total da dívida não :são passíveis de rolagem. sendo seu res-
gate obrigatório. _ 

Brasllia, 3 de agosto de 1994. - Caetano Ernesto Pereira 
de Araújo, Assessor Legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Em discussão o 
projeto, em turno único. (Pausa.)' 

Não havendo quem peça a palavra, enceno a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram_ pennanecer sen-

tados. (pausa.) 
AproVã.do. -
A matéria vai à Comi.SSão Diretora para a redação fuial. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Esgotada a maté-

ria constante da Ordem do Dia. -
Passa-se à apreciação do Requerimento é 650, de 1994, de 

urgência lido no Expediente para o Ofício S:-6lí/94. · 
Em votação o requeriinento. - ~- - · 
Os Srs. Senadores que o aprovam queh'am permail.ecer sen-

tados. (Parisa.) · · ·· -
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se reíeie-figUrá

na Ordem do Dia- da segunda sessão ardiDária Subseqüente, nos 
tennos do art. 345, item II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa, re
dações fmais que, nos te!lllos do art. 320, se nãO- houver objeção 
do Plenário, serão lidas pelo Sr. 1° Secretário: (PaUsa.) 

São liilis as seguintes 

PARECER N°198, DE 1994 

Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Resolução n° 71, 
de1994 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n' 71, de 1994, que autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Fi· 
nanceiras do Tesouro do Estado do Rio. Gral;ide do S!ll- !Ff-RS, 
destinados ao giro de sua dívida mobiliárla -yen.~Vel no 2° ~mes-

fre de 1994. 
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de agosto de !994. - Jú

lio Campos, Presidente - Carlos Patrocínio, Relator - Chagas 
Rodrigues- Júola Marise. 

ANEXO AO PARECER N' 198, DE 1994 

RedaÇã.i final do ·Projeto de Resolução n' 71, 
de1994 

.. ~faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu,~-
~----,Presidente, nos tennos do art. 48, item 28, do Regi-
mento Interno, promulgo a seguinte - -

RESOLUÇÃO N' , OE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul a eniitir, mediante ofertas públicas, Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do 
Sul - LFf - RS, destinados ao giro de sua dívida 
mobiliária vencível no 2° semestre de 1994. 

_O senago Federal r~olve: . 
Art. 1' E autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul, nos termos da Resoiução n' 11, de 1994, do Senad.o Federal, a 
emitir Letras Financeiras-do Tesouro-do Estado do Rio Grande do 
Sul- LFf-RS, destinadas ao giro de sua dívida mobiliária vencí
vel no zo_ s_emestre de 1994. 

Art. 2° A emissão deverá ser realizada nas seguintes condi
ções; 

a) quantidade: a ser ckfundina ckta de reSgate dos títulos 
a serem substituídos, atualizados nos termos do § 6° do art. 15 da 
Resoluçãon'.Jl,de 1994; 

b) modalidade: nominativa-transferíVel~ 
__ c) ~odQnento: iguª"'- ao das Letras F:_'maD.ceiras do Tesouro 

- LFr, cciadaS pelo Decrelo~Lei Íl' 2.376, de 25 de novembro de 
1987; 

d) prazo: de até sete anos; 
e) valor nominal: R$ I ,00 (um real); 
f) caracteristicas dos títulos a serem substituídos: 

'IÍIULO VENCIMENTO . loUANTIDADE 

531095 15-8,94 6.023.969.601 

531825 15-8-94 32.186.411 

532190 15-8-94 32562.225 

531095 15-11-94 6.951.610.252 

531825 15-11-94 48588.304 

532190 15-11-94 7.616.927 

532555 15-11-94 9.55.001 

534000. 15-11-94 2.500.000.000 

TOTAL 15.606.088'.721 
' 

g) prevjsão de colocação e vencimento dos títulos a se
rem emitidos: · 

COLOCACÃO VENCIMENTO TÍI1JLO DATA-BASE 

15-8-94 15-8-99 531826 15-8-94 

15-8-94 15-8-98 531461 15-8-94 

15-8-94 15-8-99 531826 15-8-94 

16-11-94 15-11-99 531825 16-11-94 

16-11-94 15-11-99 531460 16-11-94 



4762 Quinta-feira 18 DIÁRIO DO ÇONGRESSO.NAÇIONAL (Seçio II) Agosto de !994 

16-11-94 15-11-99 531825 16-11-94 

16-11-94 15-11-99 531825 16-11-94 

16-11-94 15-11-99 531825 16-11-94 

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos ter
mos ds Resolução n° 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco · 
Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei no 6.465, de 15 de deZeinbro 
de 1972, Lei n° 8.822, de 15 de fevereiro de 1989 e Decreto n° 
35.!02, de 31 de janeiro de !994. 

Art. 3• A autorização concedida po< esta resolução deverá 
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias a cantar de sua 
publicação. · · · 

Art. 4° Esta Resolução entm em vig()r na data de sua publi
cação. 

PARECERN• 199, DE 1994 
Da Comissão Diretora · 

Redsção final do Projeto de Resolução o" 72, 
del994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n° 72, de 1994, que eleva os limites de endividamen
to do Governo do Estado _de São Paulo e autoriza a emissão de Le
tras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTSP, 
cujos recursos serão ·destinados ao giro da divida m.obiliU:ia,- ven...: 
cível 110"2° semestre de 1994. 

Sala de Reuniões ds Comissão, 17 de agosto de 1994.- Jú
lio Campos, Presidente - Carlos Patrocioio, Relator - Chagas 
Rodrigues- Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER W 199, DE 1994 

Redsção final do Projeto de Resolução n• 72, 
de 1994 

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

RESOLUÇÃO W , DE 1994 

Eleva os limites de endividamento do Governo 
do Estado de São Paulo e autoriZa a emissão de 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São 
Paulo - LFTSP, rujos recursos serão destinados ao 
giro da dívida mobiliária, venável no segundo 
semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I o É o Estado de São Paulo autorizado a emitir Letms 

Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTSP, cnjos. 
recursos seriio destinados aQ giro integral da dívida mobiliária, 
vencível no segundo semestre de 1994. - -

Art . .ZO SãO elevados, nos termos do arL 1 O da ·Resolução n° 
I 1, de 1994, do Senado Federal, os limites de endividamento pre· 
vistos no art. 4°, II, da citada Resolução; de maneira a abranger a 
operação autorizada no art. 1 o desta resolução. -- - -

Art. 3° A emissão autorizada obedeced às seguintes condi-
ções: 

a) quantidade: estabelecida conforme letra r deste artigo. 
cujos tíbJlos serão atualizados nos termos do_§ 6° do art. 15 daRe
solução n• 11, de 1994; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos; igual ao das Letras Fin3nceiras do Tesouro 

- LFT, criadas pelo Decreto-Lei ri~2376, de 25-de novembro de 
1987; 

d) prazo: de um a cento e vinte meses; 

e) valor nominal: R$!,00 (um real); 
() características dos títulos a serem substituídos: 

TÍI'ULO VENCIMENTO lnUANTIDADE 

521825 15-9-94 362,Z08,17Z 

521825 15-12-94 1.856.000.000 

TOTAL 2-Zl8-Z08.172 
-g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se

rem emitidos: 

COLOCAC'ÃO VENCIMENTO TÍI'ULO DATA-BASE 

15-9-94 15-9-99 521826 15-9-94 

15-12-94 15-12-99 521826 15-12-94 

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos ter
mos ds Resolução n° 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco 
Central do Brasil; 

I) autorização legislativa: Lei n• 5.684, de 28 de maio de 
1987; Deereto n° 29.526, de 18 de janeiro de 1989; Decreto D0 

30.261, de 16 de agosto de 1989; e Resolução SF n° 61, de 30 de 
dezembro de 1991, ds Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo. 

Art. 3• A autorização l:oncedida por esta resolução deverá 
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua 
publicação. 

Art. 4° Esta resolução tm.tra em vigor na data de sua publi
. cação. 

PARECER N° 200, DE 1994 

(Da Comissão Diretora) 

_______ _:_Redsção liual do Projeto de Resolução o" 73, 
de1994 

A Comissão Diretora apresenta a redaÇ.ão fmal do Projeto 
<je Resolução n° 73, de 1994, que autoriza o Departamento de 
Aguas e EnOigia Elétrica do Estado de São Paulo 96 DAEE a COD· 

tratar operação de Ciédito externo, com garantia da UniãO, no valor 
de quarenta e nove bilhões quatrocentos e vinte e sete milhões de 
Ienes ao The overseas EconOmic COOper<ition -Fund- OEF, desti
nada a financiar párci.ã.lmente o Projeto de Despoluição da Bacia 
do Rio Tietê. 

Sala de Reuniões da Comissão, de de 1994. Júlio Campos 
Presidente, Carlos Patrocinio, Relator Chagas RodrigUes - Jú
ula Mar!ae. 

ANEXOAOPARECERN'200,DE 1994 

. . . .. Redação final do Projeto de_ Resolução n• 73, 
·de 1994. -· · -- · --

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

RESOLUÇÃO N< , DE 1994 

Autoriza o Departamento de Águas e Energia 
Elétrlca do Estado de São Paulo- DAEE, a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, 
no valor de V 49,427,000,000, junto ao The Ove<SeaS 
Economic Cooperation Fund- OECF, destinada a 
financiar parcialmente o Projeto de Despoluição da 
Jla<ia do Rio Tletê. · · 

O Senado -Federal resol'Ve: 
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Art. 1 • É o Departamento de Águas e Energia: Elétrica do 
Estado de São Paulo- DAEE, nos termos da _Resolução n"' 11, de 
1994, do Senado Federal autorizado a contratar operação de CI '-:li
to externo, no valor de Y 49,427,000,000, (quarenta e_nóve bill-tõ
es, quatrocentos e vinte e sete m..ilhõçs- çl.e Ienes), junto _ao The 
Overseas Ec?nomic Cooperation Fund- OECF. 

§ 1° E a umão autorizada, nos termos da Resolução D0 96, 
de 1989, do Senado Federal, a conceder garantia à Opécição !m; ,. 
rizada neste artigo. 

§ 2"' A operaÇão de crédito ex~O aütôrizada J,l~s~e artigo 
destina-se ao funcionamento parcial do Projeto de DesPoluição da 
Bacia do Rio Tietê, a ser executado pelo Departamento de Águas e 
Energia Elétrica de São Paulo.- DAEE. _ __ _ ___ . _ _ ... 

Art. 2"' A operação de crédito autorizada se realiz.a.iâ.sob aS 
seguintes=condições: _ 

I- valorY 49,427,000,000. _ .. _. , , __ • 
·~ranche r· ' 
a) finalidade fmanciamento das Categorias de GastoS, eX

cetuando-se apenas Serviço de Consultoria; 
- b) valor Y 46,907,00Q,OOO (quarenta e seis bilhões, nove. 

centos e sete milhões de: .ie®.S ); _ _ _ __ 
c) desembolso: data-limite: seis anos, coD.tados a partir da 

vigência do contrato; 
d) amortização: trinta e sete parcelas semestrais, vencen

do-se a primeira em 20 de maio d.e 2000,_e a,: última em 25 de maio 
de 2018, A primeira p:mOela terá o valor de Y 1,267,7.84,000 _(um 

·bilhão duzentos e· sessenta e sete milhõeS, -sefecentos e oiteílta· e 
quatro mil ienes) e as demais de.Y 1, 267,756,000 (um bilhão, du
zentos e sessenta e sete milhões e setecentos e cinqüenta e seis mil 
ienes); 

e) juros: exigidos semestralmerite _e calculados sobre os 
valores do empréstimo efetiv8mente deSet:hbolsados, -a Uma tãxa 
5% a.a.; 

f) taxa de serviços sobre cada parcela desembolsada será 
cobrada uma taxa (service charge) de 0,1 %. _ _ __ --'--- • . 

''Trache ll" · · · 
a) fmalidadc: finanCiamento de SerViçOs-de- ConsUitoría; 
b) valor: Y 2.520,000,000 (dois bilhões e quiDhentos e vfu-

te milhões de ieriCs); · -
c) desembolso: data-lli:riite: seis anOs._Gol:lul'do~ ~ partir'~ 

vigência do contrato:._ o·-·----- •. -· •..• _ --·~ __ -· ·---- __ -___ .• 

d) amortizaÇão: trinta -e sete parcelas' seine'si.fals, ven~ 
cendo-se a primeira em 20 de maio de _2000, e a últim<i _em 20 
de maio de 2018. A primti-ii-a ·par<-:"ela terá· o Valo_r de Y 
68,11Z,OOO (SeSSenta·e--OítO rililhões, c_ento e dOze mil ienCs)'e 
as demais ·de Y 68,108,000 (sessenta é-<iito milhões, cehtO e 
oito mil ienes); 

c) juros: exigidos semestralmente e ca_lculados sobre os va
lores do empréstimo efetivainexlte desembolSados, a uma taxa de 
3,25% a.a.; 

f) taxa de serviço: sobre cada parcela dese~bolsada será 
cobrada uma taxa (service cherge) de 0,1 %. 

Art. 3° Autorização concedida por esta Resolução ·deverá 
ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados da 
deta de sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
-cação. -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Os pareceres vão à 
publicação. 

SObre a mesa, re90erimento que será lido pe]o Sr. 1° Secre
tário. 

É lido e aprovado o segu~te 

REQUERIMENTO N• 651, DE 1994 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da reda
ção final do Projeto de Resolução n• 72, de 1994, que autoriza o 
Governo do Estado do Rio Grande dO Sul a emitir, mediante ofer
tas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul- LFf-RS, destinados ao giro de sua dívida mobi
liária vencível no 2° semestre de 1994. 
,---- ·-sala des Sessões, 17 de agosto de 1994.- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprovado ore
querimento, passa-se à imediata apreciação da redação fmal. 
- Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palaV-ra~ encerro a dis~ssão. 
Emvotação. · 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perm.ailecer seu:. 

tados. (Pausa.) · · ·· - · 
Aprovada. 
A matétfu Vai ã promu1gação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa, re

querimento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 
- ·É lido e aprOvado o segUinte 

REQUERIMENTO N• 652, DE 1994 

Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dis
Pt:nsã de publicação, para imediata discussão e votação, da reda
ção final do Projeto de Resolução n• 72, de 1994, que eleva os 
limites de endividamento do Governo- do_ Estado de São Paulo e 
autoriza a emissão de Letras Financeiras do Tesouro daquele Esta
do- LFTSP, .. 

Sala des Sessões, 17 de:agosto d~ i994.- Ronan Tito. 
- O SR: PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprovado o re

querime!lto, passa-se à imediata apreciação da redação final. 
Em disCUSsão. (Pausa.) 

- ~:._.--Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores-_que a .aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
-Aprovada. 
A matéria vai à proriiulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa, re· 

querimento qúe será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 653, DE 1994 

Nos termos do art, 321 do Regim~p.to Interno, requeiro dis
pen.!)a de pu~~cação, para imediata discussão e votação, da reda
ção final do PJ;oje!<J de R~solução n• 73, de 1994, que autoriza o 
Departamento de Aguas e Energia Elétrica do Estado de São Pau
lo-DAEE a cqntratar operação de crédito externo, destinada a fi
nanciar parci~lmente o Projeto de Despoluição da -Bacia do Rio 
Tie_tê .. ,_ ,,._,,_ ··-

Sala des Sessões, 17 de agosto de 1994.- Ronan Tito. 
O SR,.JRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprovado o re-

querimento, pàssa-se à imediata apreciação da redação fmal. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não ha;_endo quem peça a palaVTa, encerro a discussão. 
Em votação. 

- Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.} 

_Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nade mais haven-
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do a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando 
para a sessão orclináiia de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VJJI, do Regimentolntemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 44, de 1993 (n' 250/93 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a pennissão da Rádio Independente Ltda., para 
explorar sexviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis-
são de Educação: __ 

- r• pronundamento: Relator: Senador Amir Lando, favo-
rável ao projeto; . _ 

: 2° pronunciamento: Relator. Senador Állieo Mello, pela 
regulandade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia :nos teíinoS do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 45, de 1993 (n' 253/93; na Câinara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Capinzal Ltda., 
para explorar ·sexviço de radiodifusão sonora- eril Onda média na 
Cidade de CapinzaL Estado de Santa Catarina, tendo· 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis-
são de Educação. -

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

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concementes à proposição. 

-3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 4ô,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 
n' 46, de 1993 (n' 248/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádi_p 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° pronunciamento: Relator: Senador ÁÍvaro Pacheco 
favorável ao projeto; ' 

- 2' pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concementes à proposição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

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

Votação._ em turno único, do Projeto de Dici:eto Legislativo 
n' 48, de 1993 (n' 264193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a pennissão da Rádio Jornal do Brasil Ltda., para 
explorar setviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado-do Rio de Janeko, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator. Senador Áureo 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

-1° pronundamento: favorável ao projeto; 
- zo. pronunciamento: pela regularidade dos atos e procediM 

mentos concernentes à proposição. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 . 

(Inclu!do em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 49, de 1993 (n" 273/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a pennissão da Rádio Litoral Ltda.., para explorar 
setViço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade 
de Osório, Estado do Rio Grande do Su~ tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis-
são de Educação. · 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando favo-
Iável ao projeto; ' 

- 21!. .pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
~la regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo-
sição. - -- - - -- -- - ' · 

-6.;. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 
(Incluido em Ordem do Dia, nos terinos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo únioo, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 52, de 1993 (n" 246193; na Câinaia dos Dej:mtados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grãride Lago 
Ltda., para explorar selViÇO de radiodifusão sonora em oncb média 
na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná tendo 

_Pareceres favoráveis, proferidos em PÍenário, em .,;bstitui
ção à Comissão de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão· 
- 2' pronunciamento: Relator: Senador Affonso C~o, 

~la regularidade dos atos e prooedimentos concernentes il propo-
Sição. · 

-7_-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 55, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VJJI, do Regimento Interno) 

· Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 55, de 1993 (n' 267193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Paquetá Empreendimen~ 
tos Uda., para explorar serviço de mdiodifusão sonora em onda 
média na Cidade de Floriano, Esiado do Piau!, tendo 

Parecer favorável proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 

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

Votação, em turno ónico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n'7, de 1994 (n' 308193, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de Timbó Ltda., 
para explorar senriço de radiodifusão sonora eiil onda média na ci
dade de Timbó, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Meira Fifuo, em substituição à Comissão de Educação. 
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-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"9. DE 1994 

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

Votação, em tumo único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 9. de 1994 (n• 301193. na Câmam dos Deputados). que aprova o 
ato que renova a concessão ontoigada à Rádio e TV Tapajós Ltda .• 
para explorar seiViço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são) na Cidade de Santarém. Estado do Paní. tendo 

Parecer favonlve~ proferido em Plenário. Relator: Senador 
Dirceu Carneiro. em substituição à Comissão de Educação. 

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10. DE 1994 
(Incbiído em Ordem do Dia nos termcs do . 

art. 375. VIIT. do Regimento Interno) . 

, Votação. em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 
· n• 10. de 1994 (n• 297193. na Câmam dos Deputados). que aprova 

o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Hambur
go. Estado do Rio Grande do Sul. tendo 

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

-1° pronunciamento: Relator: Senador João França, favo
rável ao projeto; 

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

-H-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11. DE 1994 

(Inclu!do em Ordem do Dia nos termcs do 
art. 375. vm. do Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 11. de 1994 (n• 265/93. na Câmam dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à S.A. Rádio Verdes Ma
res,. pam explorar setviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Fortaleza. Estado do Ceaní. tendo 

Parecer favonlve~ proferido em Plenário. Relator: Senador 
Dirceu Carneiro. em substituição à Comissão de Educação. 

-12-
PROJETO DE DECRETO LEGisLATIVO N" 12. DE 1994 

(Inclu!do em Ordem do Dia nos termcs do 
art. 375. vm. do Regimento Interno) 

Votação, em tum.Ci úirlco, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 12. de 1994(n• 319/93. na Câmam dos Deputados). que aprova 
o ato que outorga permissão li Fundação Cultural Cruzeiro do Sul 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada ns cidade de Sorocaba. Estado de São Paulo. tendo 

Pareceres favonlveis. proferidos em Plenário. Relator: Sena
dor Meira Filho. em substituição à Comissão de Educação: 

-1° pronunciamento: favmável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce-

dimentos concernentes à proposição. 

-13-
PROIETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18. DE 1994 

(Incluldo em Ordem do Dia nos termcs do 
art. 375. vm. do Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 18. de 1994 (n• 252/93. na Câmam dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a concessão out01:gada à Rádio Araguaia Ltda .. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Arsgualna, Estado do Tocantins. tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário. Relator: Senador 
Carlos Palrocínio, em substituição à Cori:üssão de Educação. 

-14-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19. DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375. vm. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 19. de 1994 (n• 254/93. na Câmam 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 Auápolis. Estado de Goiás. tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Palrocfnio, em substituição à Comissão de Educação. 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23. DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 23. de 1994. (n' 327/93. na Cámara dos Deputados).que aprova 
o ·ato que renova a concessão ouforgada à Rádio Montanhês de 
Bote lhos L TOA., pam explOrar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Botelhos, Estado de Minas GerãiS, tendo 

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

-16-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24. DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375. vm. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de ~to Legislatiyo _ 
n' 24. de 1994 (n' 328/93. na Cámara dos Deputados), que aprova 
o aio que outorga permissão à Fundação de Ensino Superior do 
V ale do Sapucaí para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, com fip.S exclusivamente educativos, na ci
dade de Pouso Alegre. Estado de Minas Gerais. tendo 

Parecer favonlvel. proferido e Plenário. Relator: Senador 
Luc:idio Portela, em substituição à Comissão de Educação. 

-17-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 64. DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375. VIIT. do Regimento Interno) 

Discussão,_ em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 64. de 1993 (ri' 275/93. na <:;âmara dos Deputados). que 
aprova o ato que renova a concessão Outorgada à Sociedade Rádio 
Emissora Paranaense S/A, para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão), na Cidade de Londrina. Estado do 
Paraná. (Dependendo de parecer da Comiss~o de Educação) 

-IS-

PROJETO DELE! DA CÂMARA N" 16.DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336. b. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
16. de 1994 (n• 2.248/91. na Casa de origem); que regulamenta o 
art. n• 236 da Constituição Federal. dispondo sobre serviços nota-
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riais e de registro, tendo 
Pareceres 
-sob n° 13_2, de 1994, da Comissão de_Constituição, Jus-_ 

tiça e Cidadania, favorável ao Projeto, com: Emendas n°s 1 e 2--: 
CCJ, de redação, que apresenta~ 

- de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em substi
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pelare
jeição das Emendas n's 3 a 26, de Plenário. 

-19-

PROJETO DELE! DA CÂMARA W 184. DE 1993 

Votação, em rumo único,- do Projeto de Lei da Câmara n° 
184, de 1993 (n•1S68/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
concessão de desconto nos valores dos ingressos em espetáculos 
culturais e artísticos para pessoas idosas ou portadoras de deficiên-
cia fisica, tendo _ 

Parecer sob n• 150, de 1994, da COmissão - de Assuntns So
ciais, favOiável com Emendas de n% 1 e 2.,... CAS, que apresenta. 

-20-

gão _proporá ao Senhor Presidente da República, com vistas a- en-
frentar tão grave questão. - -

-23-
REQUERIMENTO N' 638, DE f994 

Votação, em turno úniCO, do Reqlierimeiitó n-o -638, de 1994, 
da Senadora Júnia Marise, solicitandO, nosTéri:D.ósdo art:. 172, íri
ciso I, do RegiDiciito Inlertlo, a inclusão em Ordem do Diª do Pro- ~ 
jeto de Lei do Senado n• 160, de 1992, de sua antoria, que submete -
a nomeação do Secretário da ~Cceitã.. Federal à prévia aprovação -
do Senado Federal. · 

-24-

REQUER!MENTO N"64!, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 641, de 1994.: 
do Senador Lourj~~ Baptista, soli_citando._ nos termos do art 172.= 
inciso I, do Regimento JÍliemo,-a-indusãO em-Ordem do Dia de~ 
Projeto de Lei da Câmara n•113, de 1994 (n• 4.146/93, na Casa de. 
origem), que dá nova redação·ao art. 1 o da Lei -no 8.072, de 25 de
julho de 1990, que "dispõe SObre crimes hediondos_, nos termos do 

OFÍCIO N" S/56, DE 1994 àrt.SO, inciso xr..m, da Constituição Fedeii>l, e determina outras 
(Em regime de urgência, nos termos do providências. 

art.336, b,doRegimentoThtertfu) , O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Está encerrada a 
Oficio n• S/56, de 1994, através do qual a Prefeitura do MiJe ''sessão. ~ 

nicípio do Rio de JaneírO sOlicita autorizaçãO do Senado para emi- (ie~anfa-.se~ ã ;e~ão às 17h57min.) 
tir Letras Financt)iras daquele Município, destinadas ao giro· da ATO DO DIRETOR-GERAL 
dívida mobiliária <laqueia Prefeitura .. (Dependendo de parecer da N• 

9
s, DE_1994 

Comissão de Assuntos'Eçonômicos) · 

-21- O Oiretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribt.ü
ç<?es regulamentares e de acordo com o disposto no. ~go 2°, do~ 

PROJETO DE LEI DO SENADO N"27, DE 1991 Ato n• 9, de 1992, do PrimeirO Secretário, resolve: 
COMPLEMENTAR . z ~,·Art.-1° Desldriar OS SeiVi'dóres abaixo relacionados gestores 

Votação, em-tl.filfo-único, do Projeto de Lei" do Senado no:~ .,·do Contrato n° 040; de 1994, celebrado entre o Senado Federal e 
27, de 1991- Complementar, de autoria do Senador Mansueto de a LAVANDERIA COPA CABANA LTDA., "para a prestação de 
Lavor, que regulamenta.q § 3° do~-., 192- da Coo.sljplição F®eta},, ~-serviços de hvánderia e111 geral Oavagem e-passagem de roupas, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais m.áxímos, e dá_outras cortinase:iaittéis),Tpà:ta'diVérS6s·setoresdoSenadQ.Federal": 
providências, tendo _ - Sub~~taria de Assistência Médica e Social; 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador Titular: Isabel Cristina Sousa Cardo.so (mat.ricul• n•3043); _ 
Ney MaranMo, em substituição à Câmara de Assuntns Econômicos. Substituta: Eloísa Sales Correja (matrícula n• 3045); 

_ 22 _ - SeiViço de Portaria: _ _ 

REQUERIMENTO W 484, DE 1994 

Votação, em tumo único, do Reqnerimento n• 484, de 1994, 
do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a 
convocação do Presidente e do Secretário do Conselh? Nacional 
de Segutança 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 so
bre o quadro de mortalidade infantil no J?rasi.l, especialmente nas 
regiões mais pobres, e apresentar as sugestõe_s~e medidas que o_6~~ _ 

Titular: Heitor Luiz Dias Trindade Júnior (m.atúcula n° _ 
1570); 

Substituto: Sebastião Celestino de Oliveira Filho (matricu-
la n•zuz). -

Art. 2° Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 3°Esle Ato entra eni vfgofna data de sua publicação. 
Em 5 de_ agosto de 1994.- Manoel Vilela de_Magalbães, 

Diretor-Geral. 

_ (*) ~publicado~-ha~~saÍdocOffi~nO tx:N, SeÇãoii,de 9-8-94. 
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CONGRESSO NACIONAL 
EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO 
MISTA DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER 
SOBRE A MEDIDA PROVISÔRIA N" 578, DE 11 DE AGOS
TO DE 1994, QUE "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DOS 
CARGOS EM COMISSÃO QUE MENCIONA". 
Congressistas Emendas D 0 s 
Senador Gilberto Miranda I 
Deputada Maria Laura 2 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 578, 
DE 11 DE AGOSTO DE 1994 

Dispõe sobre a criação dos cargos em comissão 
que menciona. 

EMENDA SUBSTITUTN A INTEGRAL 
Dê-se, à Medida Provisória n° 578, de I I de agosto de 

1994, a seguinte redação: 

"Art. 1 o Fica autorizado o Poder Executivo a pro
ceder, no prazo de 60 dias a contar da publicação desta 
Lei, à criação, inediante transformaçãO~ sem aumento de 
despesas, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramen=- -
to Superiores destinados: 

I- a suprir a Secretaria da Receita Federal do Mi
nistério da Fazenda de 18 cargos DAS 1013, 84 cargos 
DAS !O!. 2 e 174 cargos DAS 101.1; 

ll - a Superintendência Nacional do Abasteci
mento - SUNAB, de wn cargo DAS 101.6, 4 cargos 
DAS 101.4, 8 cargos DAS 101.3, 14 cargos DAS 101.2, 
6 cargos DAS 101.1 e 3 cargos DAS W22 

Art. 2" São criadas na SUNAB 194 Funções Gra
tificadas, sendo 147 FG-1, 13 FG-2 e 34 FG-3. 

Parágrafo único. A partir da vigência desta Lei, 
são consideradas extintas as funções de Direção e Assis
tência Intermediária da SUNAB. 

Art. 3o O Poder Executivo aprovará. no prazo re
ferido no caput, a estrutura regimental dos órgãos atin
gidos pela transformação de cargos necessária à 
implementação do disposto nesta Lei. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na: data de sua pu
blicação." 

Justificação 
Embora necessário dotar a Secretaria da Receita Federal e a 

SUNAB de cargos que atendam aos requisitos de suas competên
cias legais e funcionais, entendemos ser mais adequado o atendi
mento destas necessidades mediante a transformação de carias 
atuahnente existentes e que estejam vagos ou ociosos na estrutura 
dos órgãos e entidades da Administração Federal. Além da econo
mia de recursos públicos, dar-se-á , por este meio, utilização mais 
racional aos cargos de confiança, utilizados de forma aleatória e 
discricionária pela Administração para finalidades diversas das 
que justificam sua exiStência.. - -- -

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1994.- Deputada Maria 
Laura. 

EMENDA 
-:Inclua-se no texto da Medida Provisória n° 578,-de- 1994, o 

segUinte artigo 2°y rCni.Imerando os demais: 

"Art. zo Os membros dos Conselhos de Contnõuin
tes e da Câmara Superior de Recmsos Fiscais do Ministério 
da Fazenda, a estes órgãos vinculados na forma do art 4° 
da Lei n• 8.162, de 8 de janeiro de 199l,perceberão a grati
ficação de presença de que trata o parágrafo único do art. 1 o 

da Lei n• 5.708, de 4 de outubro de !971,regulamentada 
pelo Decreto n• 69.382, de 19 de outubro de 1971, à razão 
de um (1120) ·vinte avos, por sessão, da retribuição integral 
do Cargo de Direção e Assessoramento Superiores (DAS) 
fixada para os Presidentes dos Conselhos. 

P!Uá_grafo único.-O Regimento Interno dos Con-
---selhos definirá, o mím6ro -de sessões mensais de cada 

uma das Câmaras subordinadas, até o máximo de 16 
(dezesseis), de acordo com o volume de processos em 
andamento. 11 

Justificação 
O que se pretende c-om a presente Emenda é restabelecer a 

remuneração condigna aos membros dos Conselhos de Contri
buintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da 
Fazenda. 

Trata-se à toda evidência, de medida necessária e urgente. a 
fim de se conferir aos referidos órgãos judicantes da Administra
ç-ão TribuiáriO o jeton compatível com as relevantes funções exer-
cidas pelos integrantes dos Conselhos de Contribuintes. -
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EXPEDIEN1E 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL Vll.ELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUJZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUJZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
R.ORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

A defasagem da remuneração chegou ao inaceitável nível 
correspondente a CR$26.87 (vinte e seis cruzeiros reais e oitenta e 
sete centavos) o va1or pago aos conselheiros representantes dos 
contribuintes pelas 8 (oito) sessões que participam niensalnferite 
nas suas respectivas Câmaras julgadoras. 

Tal absurdo, que chega às raias do risível, não pode mais 
perdurar, sob pena de colocar em dúvida a abnegação de cerca de 
50 profissionais liberais que, com o sacrifício de muitas horas de 
trabalho, prestam sua colaboração nos Conselhos supracitados. 

Trata-se de medida cujos efeitos-llilariCciiOS- pilra o Erário 
são inSignificantes, mas que há de contribuir de forma efetiva-para: 
o prestígio de tão irriportantes órgãos da administração Pública. 

Sala das Comissões~- Senador Gilberto Miranda Batista. 

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO 
MISTA DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER 
SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA N• 579, DE 11 DE AGOS
TO DE 1994, QUE "DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃONALEI 
N" 8A90, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1992, NA LEI N" 8-876, 
DE 2 DE MAIO DE 1994, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.'' 
Congressistas 
Deputada Maria Laura 

MEDIDA PROVISÓRIA N• 579, 
DE 11 DE AGOSTO DE 1994 

Emendas noS 
le2 

Dispõe sobre alteração na Lei no 8A90, de 19 
de novembro de 1992, e dá outras providências. 

EMENDA SUPRESSIV A 
Suprima-se OS ãrts. 2°,3° e SOda Medida Provis6ria n° 529. 

Justificação 
Entendemos desnecessária a transformação de cargos pro

posta. Desde a sua criação, nem a SAF a SAE demonstraram a ne
cessidade de que os seus órgãos responsáveis-põr atiVidadeS de 
apoio administratiVo tivessem nível hi~ráiqriiCO sUpéríor ao atual. 
Aumentar os salários- destes cargos, por meio da transformação 
dos atuais DAS em cargos de natureza especial ou DAS mais ele
vados acarretará, assim; apenas aumento de despesa. sem nenhum 
ganho de eficiência evidente. 

No tocante à alteração da estrutura do DNPM, entendemos que 
a matéria já foi objeto de deliberação congressual recentemente, quan
do se aprovou a Lei n° 8.876, transformado o órgão em autarquia Na
quela ocasião, foram aprovados os cargos solicitados pelo Executivo. 
Neste momento, nada está a indicar a necessidade de mais cargos e 
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hnpresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

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

Tiragem: 800 exemplares 

funções para a autarquia, a menos que estes venham a servir para
fins diferentes dos que justificariam a sua criação. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1994. - Deputada Maria 
Laura. -

EMENDA MODIFICATIV A 
Dê-se, ao artigo 1°, a seguinte redação: 

"Art. 1• Os ãrt. 10, 11 e 17 da Lei n" 8.490, de 
1992, passam a ~igorar com a seguinte redação: 

"Art. 10. " ............................. . 

I -Secretaria de Planejamento Estratégico; 

J! =Secretaria de Programas- e Projetos Estratégi-
cos; 

li- Secretaria de Inteligência; 

IV- Centro de Estudos Estratégicoo; 

o_ Art. li. A Secretaria da Administração Federal da 
Presidência da República. órgão central dos Sistemas de 
Pessoal Civil - SIPEC. de Organização e Modernização 
Administrativa- SOMAD. de Administração de Recur
sos da Informação e InformátiCa - SISP e de Serviços 
Gerais - SISG tem por finalidade formular, coordenar e 
implementar políticas e díretriZes para o desenvolvimen
to institucional, administrativo e gerencial. no âmbito do 
Poder Executivo, e planejar, orientar normativamente, 
coordenar, fiscalizar e supervisionar as ações dos 6rgãos 
integrantes dos referidos Sistemas. 

Parágrafo único. A Secretaria da Administração 
Federal da Presidência da República tem a seguinte es
trl,ltura básica: 

a) Secretãtia de Serviços Gerais e Assuntos hno
biliários; 

b) Secretaria de Planejamentot Coçn-denação, 
Modernização e Desenvolvimento Institucional; 

c) Secretaria de Recursos Humanos; 

d) Secretaria de Administração de Recursos de 
Informação e Informática;" 

Art.17 ........ "-" ... _._.-... ····-······ .. 

§ 3° Compete à Secretaria -de Controle Interno da 
Secretaria-Geral da Presidência da República exercer o 
controle interno da Secretaria" da Administração Federal 
e da Secretaria de Assuntos Estratégicos." 
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Justificação 
Não se justifica, a seis meseS do fim do Governo Itamar, 

pretender-se alterar a estrutura da SAE por meio da transferên
cia do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança 
das Comunicações, atualmente no Ministério da Ciêncía e Tec
nologia. É bom que se recorde que_ este órgão otjginalmente 
pertencia à SAE, mas foi trã.nSTerldo-para a MCT cOm base na 
argumentação - acolhida pelo Executivo - d_e que 1_1ão mais 
atuava no setor de inteligência, escuta e criptografia. Assim, 
propomos que seja apenas alterada a denominação dos órgãos 
da estrutura básica da SAE, mantendo-se os que já estão fun
cionando. 

No tocante à SAF, não se entende a motivação que leva o 
Executivo a alterar a estrutura do órgão criando uma ~'Secreta-

ria de Projetas Especiais" quando tem missões ínstitucionais clara
mente definidas, mas não as cumpre a contento. Por outro lado, a 
estrutura proposta na MP em tela é muito genérica, e não atende às 
necessidades de especialização das funções a cargo da SAF. É evi
dente que há uma grande interface entre-todas ils suas Secretarias, 
mas entendemos que a área de modernização institucional-ligada 
intimamente, desde as suas origens, ao Sistema de Planejamento 
Federal-deveserorganizada à parte, numa secretaria específica. 

Quanto ao novo parágrafO proposto ao art. 17, oferecemos 
nova redação, mais adequada tecnicamente ao propósito, que é o 
de definir a respotisabilidade pelo controle inteniO. da SAF e da 
SAE como tarefa da Secretaria de Controle Interno da Secretaria
Geral da Presidência da República. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1994. - Deputada Maria 
Laura. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e-eu-; JUlio Cãm

pos, Primeiro Secretário, rio eXercíCio dã Presidência, nos termos 
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, prorriulgO a seguinte ----

RESOLUÇÃO N" 52, DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do 
Sul- LFrRS, destinadas ao giro de sila dívida mobi
Iiária vencível no zo semestre de 1994. 

O Senado Fedeial resOlve: 
Art. 1° É autorizado o Governo do Estado do-Rio Grimde do 

Sul, nos tennos da Resolução n° 11, de 1994, do Senado Federal, a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado dO Rio Grande do 
Sul- LFTRS, destinadas ao giro de sua dívida mobiliária vencível 
no ZO semestre de 1994. 

Art. 2° A emissão deverá ser realizada nas s~guit:t_tes condi
ções: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos titulas 
a serem substituídos, atualizados nos termos do § 6° do art. 15 da 
Resolução n• 11, de 1994; --

b) modalidade: nominativa-transferíVel; 
c) rendimento: igual ao das Letras FinanceiraS do TeSoUrO 

- LFT, criadas pelo Decreto-Lei no 2.376, de 25 de novembro de 
1987; 

d) prazo: de até sete anos; 
e) valor nominal: R$ I ,00 (um real); 
f) característica dos títulos a serem substituídos: 

'fltülo Vencunento Quantidãde 

531095 15-8-94 6.023~9ô9.601 

531825 15-8-94 32:186.411 

532190 !5-8-94 32.562.225 

531095 15-11-94 6:!151.1í!0.252 

531825 15.-11-94 48.588.3_04 -

532190 15-11-94 7.616.927 

532555 15-11-94 9.555.001 

534000 15-11-94 2.500.000.000 

Total 15.606.088.721 
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se-

rem emitidos: 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

15-8-94 15'8-99 531826 15-8-94 

15-8-94 15-8-98 531461 15-8-94 

15-8-94 15-8-99 531826 15-8-94 

15-11-94 15-11-99 531825 16-11-94 

15-11-94 15-11-98 531460 !6-11-94 

15-11-94 15-11-99 531825 16-11-94 

15-11-94 15-11-99 531825 16-11-94 

15-11-94 15-11-99 531825 ló-11-94 
h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos ter

mos da Resolução n° 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco 
Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n• 6.465. de 15 de dezembro 
de 1972; Lei n• 8.822, de 15 de fevereiro de 1989; e Decreto n• 
35.102, de.31 de janeiro de 1994. 

Art. 3o A autorização concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de duzentoS e- setenta dias, a contar de sua 
publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação. -

Senado Federal, 18 de agosto de 1994. - Senador Júlio 
Campos. Prime"i!O Secretário, no exercício da Presidência. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Júlio Cam
pos, Prirrieiro Secrctár:ió, no-exerclCíã-da Presidência, nos termos 
do art 48. item 28, do Regimento Interno, promulgO a -seguinte 

RESOLUÇÃO N• 53, DE 1994 

Altera o art. 4o da Resolução n° 30, de 1 o de ju
lho de 1991. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° Dê-se ao art. 4õ da Resoluçâo n° 30, de lo d6 julho 

de 1991, a seguinte redação: 

"Art 4° O edital de eventual licitação para' a alie
nação da Embraer será objeto de prévia aprovação pelo 
Senado Federal." 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 18 de agosto de 1994. - Senador Júlio 
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Campos, Primeiro Secretário. no exercíciO da Presidência. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Júlio Cam
pos, Primeiro Secretário, no exercfciO da -Presidência, nos termos 
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" 54, DE 1994 

Eleva os limites de endividamento do Governo 
do Estado de São Paulo e autoriza a emissão de Le
tras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo 
- LFI'SP, cujos recursos serão destinados ao giro da 
dívida mobiliária, vencível no segundo semestre de 
1994, 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É o Estado de São Paulo autorizado a emitír Létra"s 

Financeiras do Tesouro do Estado de _São Paulo_~ LFTS:P, cujos 
recursos serão destinados ao giro integral da dívida mobiliária, 
vencível no segundo semestre de 1994. -

Art. 2° São elevados, nos termos do art. 1 O da Resolução no 
11, de 1994, do Senado Federal, os limites de endividamento pre
vistos no art. 4°, II, da citada Resolução, de maneira a abranger a 
operação autorizada no art. 1 o desta Resolução. 

Art 3" A emissão autorizada obedecerá às seguírtteS condições: 
a) quantidade: estabelecida conforme letra f deste artigo~ 

cujos títulos serão atualizados nos termos do § 6° do art. 15 da Re-
solução no 11, de 1994; -

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 

- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n° 2.376, de 25 novembro de 
1987; 

d) prazo: de um a cento e vinte meses; 
e) valor nominal: R$1,00 (um real) 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

Título Vencimento Qwinliilade 

521825 15-9-94 362.208,172 

521825 15-12-94 1.856.000.000 

Total 2.218.208.172 
g) precisão de colocação e vencimento dos títulos a se~ 

rem emitidos: 

Colocação 

15-9-94 

15-12-94 

Vencimento 

15-9-99 

15-12-99 

Título 

521826 

521826 

Data-Base 

15-9-94 

15-12-94 
h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos ter

mos da Resolução n° 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco 
Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n" 5.684, de 28 de maio de 
1987; Decreto n" 29.526,~ de 18 de janeiro de 1989; Decreto n" 
30261, de 16 de agosto de 1989; e Resolução SF n" 61, de 30 de 
dezembro de 1991, da Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo. 

Art. 4 o A autorização concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de duzentos e setenta_dias, a contar de sua 
publicação. 

Art. 5o Esta Resolução entra em vigo.f na data de sua publi
cação. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1994. - Senador Júlio 
Campos, Primeiro Secretário, no exercício da Presidência. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Júlio Cam
pos, Primeiro Secretário, no exet"cíciO da Presidência, nos termOs 
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" 55, DE 1994 

Autoriza o Departamento de Águas e Energia 
Elétrica do Estado de São Paulo- DAEE, a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, 
no valor de Y 49,427,000,000, junto ao The Overseas 
Economic Cooperation Fund - OECF, destinada a fi
nanciar parcialmente o Projeto de Despoluição da 
Bacia do Rio Tietê. 

O Senado Federal resolve: -- -
_ Art. 1 o É o Departamento de Águas e Energia Elétrica do 
- Estado de SãO Paulo - DAEE, nos termos da Resolução n° 11, de 

1994, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédi
'to extirn.O, no valor de Y 49,427 ,(X)(),OOO (quarenta e nove bilhões, 
quatrocentos e vinte e sete milhões de ienes), juntO-ao _The Overseas 
Economic Cooperalion Fund- OECF. · · 

§ 1 o É a União autorizada, nos termos da Resolução no 96, 
de 1989, do Senado Federal, a conceder garantia à operação auto
rizada neste artigo. 

§ 2° A operação de crédito externo autorizada neste artigo 
destina-se ao financiamento parcial do Projeto de Despoluição da 
Bacia do Rio Tietê, a ser executado pelo Departamento de Águas e 
Energia Elétrica de São Paulo - DAEE. 

Art. 2o A operação de crédito autorizada s_e _realizará sob as 
seguintes condições: 

I- valor: Y 49,427,000,000. 
"Tranche I" 
a) finalidade: financiamento _das Categorias de Gastos, ex

ceruando-se apenas Serviços de Consultoria; 
b) valor: Y 46,907,000,000 (quarenta e seis bilhões, nove

centos e sete milhões de ienes); 
c) desembolso: data-limite: seis anos, contadOs a partir da 

vigência do contrato; 
d) amortização: trinta e sete parcelas semestrais, vencendo

se a primeira em 20 de maio de 2000, e a última em 25 de maio de 
2018. A priméira pareela terâ o valor de Y 1,267,784,000 (um bi
lhão, duzentos e sessenta e sete milhões, setecentos e oitenta e 
quatro mil ienes) e as demais de Y 1,267,756,000 (um bilhão, du~ 
zentos e sessenta e sete rrúlhões, setecentos e cinqüenta e seis mil 
ienes); 

e) juros: exigidos semestralmente e calculados sobre os va
lores do empréstimo efetivamente_desembolsado, a uma taxa de 
5%a.a.; 

i) taxa de serviço: sobre cada parcela desembolsada será 
cobrada uma taxa (service charge) de 0,1 %. 

"Tranche ll" 
a) finalidade: financiameoto de Serviços de Consultoria; 
b) valor: Y 2,520,000,000 (dois bilhões e quinhentos e vin

te milJ:?.ões de ienes); 
c) desembolso: data-limite seis anos, contados a partir da 

vigência do contrato; 
d) amortização: trinta e sete parcelas semestrais, vencendo

se a primeira em 20 de maio de -2000, e a última em 20 de_ maio de 
2018. A primeira parcela terá o valor de Y 68,112,000 (sesseota e 

__ oito milhões, cento e doze mil ienes) e as demais de Y 68,108,000 
(sessenta e oito rmlhões, cento e oito mil ienes); 

e) juros: exigidos semestrahnente _e -~ulados sobre os va
lores do empréstimo efetivamente desembolsado, a rima taXa de 
3,25% a. a.; - ~-~ 

f) taxa de serviço: sobre cada parcela desembolsada será 
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cobrada uma taxa (service charge) de 0,1 %. 
Art. 3° A autorizaÇão cáncedida por esta Resolução deverá 

ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados da 
data de sua publicação. -· -

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1994. - Senador Júlio 
Campos, Primeiro Secretário, no eXC:rdcTO da Presidência. 

SUMÁRIO 

1-ATA DA 105" SESSÃO, EM 18DE AGOSTO DE 1994 
1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIEN1E 
1.2.1- Requerimentos 
N° 654/94, de autoria do Senador OnofrC-Quincin, solicitan

do que sejam considerados como licença autorizada ()S dias lo, 4, 
5, 13, 19 e 22 de julho do-corrente ano: VotaÇão adiada por falta 
de quorum. 

N° 655194, de autoria do Senador Coutinho Jorge, solicitan-
do ao Senhor lvfiniStro de Estado da Fazenda as informações que 
menciona, relativas ao hnposto sobre Propriedade Territorial Rural 
-ITR. 

1.2.2 -Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Repercussões das 

campanhas contra o tabagismo. 
SENADOR EDUARDO SUPUCY -IndagaÇão à Mesa so

bre Edital de privatização da E}.{BRAER, em exame no Senado 
Federai. Comentários a respeito de artigo do Sr. Herbert de Souza 
e de declarações do Senhor Itamar Franco, publicados no Jornal 
do Brasil, de hoje, sobre acusações de negligência, por parte do 
Governo Federal, na distribuição de alimentos na carnpailha contra 
a fome e a miséria. 

SENADOR RONAN TITO- Apelo à Mesa para inclusão do 
Edital de privatização da EMBRAER na pauta da sessão da próxi
ma terça-feira. 

SR. PRESIDENTE - Atendimento à solicitação do Sr. Ro-
nan Tito. - -- --- --

SENADOR RONAN TITO, como Líder- Considerações so
bre as adesões de membros de seu partido à candidatura do Sr. 
Fernando Henrique Cardoso. 

SENADOR JÚUO CAMPOS- Referências ao pronuncia
mento do Sr. Ronan Tito acerca das coligações, alianças e adesões 
partidárias à candidatura Fernando Henrique Cardoso. Caos em 

que se encontra mergulhada a Saúde Pública do País, principal
mente a saúde bucal. Empecilhos à implantação do Programa Na
Cional de Controle da Cárie pelo método da fluoração do sal. 

SENADOR JACQUES SILVA - Homenagem ao Sr. Iram 
Saraiva. 

1.2.3- Leitura de Projeto 
Projeto de Lei do Senado no 54, de 1994, que autoriza o Po

der Executivo a conceder pensões especiais a Maria Cecília Bevi
lacqua de Paiva e a Maria Teresa Bevilacqua de PaiVa, netas do 
juiistã brasileiro Clóvis Bevilacqua 

1.2.4- Requerimento 
N" 656, de 1994, de autoria do Senador Carlos Patrocínio, 

solicitando que sejam considerados como licença autorizada os 
dias 1°, 4, 5, 13, 19 e 22 de julho do corrente ano. Votação adiada 
por falta de quorum. 

1.2.5- Diseurso do Expediente (continuação) 
SENADOR MANSUETO DE LAVOR- Premência da apu

ração dos responsáveis pelos prejuízos com os estoques de alimen
tos apodrecidos do Governo estocados em annazéns priVados. 

1.2.6- Comunicação da Presidência 
Dispensada a Ordem do Dia da presente sessão nos termos 

do artigo 174 do Regimento Interno. 
1.2.7- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
1.3- ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 

_ N" 286, de 1994 
N"s 203e 277, de 1994 (Apostilas) 

3- ATOS DO DIRETOR-GERAL 
N"s 107 a 109, de 1994 

4- MESA DIRETORA 
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

Ata da tosa Sessão, em 18 de agosto de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Júlio Campos, Júnia Marise, Meira Filho e Jacques Silva 

ÀS I4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAMCSE PKESENTE:s- Sobre a mesli, requeiiiriento que será lido pelo Sr. lo Secre-
OS SRS. SENADORES: tário. 

Amir Lando - Carlos Patrocínio .:.. César Dias - Coutinho 
Jorge - Dario Pereira- Dirceu Cirrieiro- Eduardo Suplicy - Ira
puan CoSta Júnior- Jacques Silva- João França- José Eduaido
José Paulo Bisol - Júnia Marise- Lourival Baptista- Magno Ba
celar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Maurício Corrêa -
Mauro Benevides -Meira Filho- Moisés Abrão- Ney Maranhão 
- Onofre Quinan- Reginaldo Duarte- Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nos~:fós -traóilhos. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N° 654194 
Requeiro, nos tennos do art. 13, § 1°, do Regime~o _I:nter

no, sejam considerados como licença autorizada os dias lo, 4, 5~ 
13, 19 e 22 de julho, quando estive ausente dos trabalhos da Casa, 
pata atender compromissos políticos inadiáveis ein meu Estado. 

SOla das Sessões, 18 de agosto de !994.- Sena.àór Onofre 
Quinan. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - A votação do reque
rimento fica adiada por falta de quorum. 
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~obr_e a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N° 655, DE 1994 
Requeiro, nos termos dos artigos 5~ parágrãfo 2o. da Coris

tituição Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Fede
ral, que sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Min_istro de 
Estado da Fazenda as seguintes informações, relativas ao Imposto 
sobre Propriedade Tenitorial Rural - ITR, -alterado pela Lei no 
8.847, de 28 de janeiro de 1994: 

1. Que providências já foram toÍnadas Coii:i 6 objei:ivO de 
atender ao que explicitao-art 15 da Lei n° 8.847? 

2. Que órgãos federais, estaduais e municipais estão envol-
vidos na cobrança do imposto? __ _ 

3. Quadro demonstrativo da arrecadação do tnbuto nos últi
mos 3 anos. 

4. Que métodos de cálculos e cobrnnça. estão sendo utiliza
dos, levando-se em conta as diversidades e as dificuldades de 
acesso à grande maioria das propriedades rurais? 

Justificação 
O ITR é um iinposto que possui o caráter arrecâdador e ins-

trumento de político agrária. - --
Com o advento da Lei n° 8.847 aumentaram as expectativas 

de se conseguir um crescimentif na-receita-desse imposto e um me
lhoramento no Cadas:t:r_o_Eiscal de ImóveiS Rurais - CAFlR, de 
forma que o tributo cumpra a sua função social. 

No entanto, temos recebido reiteradas denúncias informan
do que o ITR não está sendo nem sequer lançado, o -que muito 
vem nos preocupando. Sabemos que tal fato praticamente não 
ocorria quando o tributo era admir!:istrado pelo WCRA, com o 
apoio dos órgãoS municipaís. ··-

A proposição em tela tem por objetivo esclarecer essa situa
ção, através da obtenção de dados oficiais sobre a mesma. 

Entendemos ser de grande importância para o pleno exercí
cio das atribuições desta Casa o encaminhamento dos elementos 
informativOs que ora requeremos ao Poder Executivo. 

Sala das Sessões, 18 de agosto de 1994. - Senador Couti
nho Jorge. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - O requerimento será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso ITI do art 
216 do Regimento Interno do Senado Federal. 

Há" oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival BaptiSta; 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr-se 
Srs. Senadores, uso a tribuna do Senado Federal para fazer um 
breve registro sobre mais uma repercussão de ordem econômica 
que a campanha contra o tabagismo vem prodUZindo nO mundo, 
como conseqüência da postura dos governos e da sociedade no es:
forço de se combater o vício do fumo, já c9m]?rovado como caus_a
dor de m_uitas doenças e prejuízos sociais e fmari.ceiros para as 
famílias, a saúdC-puôlica, a previdência social e, neSte caso que 
vou comentar agora, para os fundos de pensão, que já se preocu
pam com o problema. 

Uma nota publicada em O Estado de S.Paulo, na coluna de 
"Economia e Negócios", transmite que os administradores do 
maior fundo de pensão dos empregados públicos da cidade de 
Nova Iorque pretendem eliminar, isto é, retirar de sua carteira de 
investimentos as ações das empresas de cigarro, avaliando o risco 
de sérias perdas, devido aos resultados que vêm sendo obtidos na 

luta contra o fumo e nas ações que tramitam nos tribunais, impe
tradas por pessoas que pedem indenização pelas doenças que ad
quiriram. alegando que não foram devidamente alertadas pelos 
fabricantes de que o vício era pernicioso e ilegal. 

_ Diz a nota que este fundo, que opera 23 bilhões de dólares 
de pensões- de empregados, enviou expedien'te para os principais 
fabricantes de cigarro e fornecedores, pedindo que esclarecessem, 
que demonstrassem como ~ fundo poderia proteger-se de uma re
pentina desvalorização dessas ações na área funiageira, relativas às 
companhias produtoras de cigarro, levando-se em consideração o 
crescente esforço~ em todo o país, de se restringir o vício do fwno 

-e- taiDHém a comprõvaÇão âe que a Cada dia mais pessoas deixam 
de fumar. 

H~ pouco tempo, devido a ocorrência da denúncia de que 
uma companhia de cigarro estava desenvolvendo, geneticamente, 
espécies de fumo que produziam mais nicotina e substâilcias- que 
causavam dependência, o Congresso americano passou a investi
gar. preocupado, a procedência dessa_s denúncias e as práticas uti
liAtc~as pelas indústrias, com vistas à dominação do mercado. 

Esses problemas estão motivando, pela primeira vez, uma 
postura crítica de opornnúdade de investimentos em ações da área 
da indústria tabagista por parte de um fundo d_e pensão que possui 
295 milhões de dólares nessas ações. que está estudando a possibi
lidade de vendê-las, receoso do risco de sua desvalorização. 

Este é um sintoma muito claro, Sr; Presidente, de que os go
vernos e a sociedade estão cada vez mais vigilantes para a erradi
cação do tabagismo, cujo vício só tem trazido prejuízo ao povo e à 
Nação. 

Reafirmo. mais uma vez, que a minha luta, nestes últimos 
12 anos, contra o tabagismo, campanha na qual ingressei motivado 
pelos episódios a que já me ieferi aqui, é uma cruzada em benefí
cio da saúde das pessoas, é uma luta pela vida, um projeto em que 
me empenhei, como médico, em benefício do bem-estar da popu
lação. 

Finalizando, passo a ler a nota a que me referi. publicada 
em O Estado de S- Paulo, edição de 21.07 .94, e intitulada " Fun
do de pensão rejeita fabricantes de cigarro 11

• 

Os administradores do maior fundo de pensão dos 
empregados públicos dã cidade de Nova Iorque primeiro 
passo para eliminar -as ãções das empresas de tabaco de 
sua carteira de investimentos. 

Os administradores, que trabalham com US$ 23 
bilhões de pensões dos empregados e aposentados da ci
dade, enviaram cartas para oito fabrícantes de cigarro e 
fornecedores- cujas aÇões fazCm parte do porta-fólio do 
fundo - pedindo_ que mostrassem como protegeriam a 
receita do fundo contra os crescentes e~forços em todo o 
país parit restringir o fumo. 

O movimentO; anunciado terça-feira numa entre
vista coletiva pelo advogado público Mark Green, dei
xou a descoberto as v_árias pressões políticas que 
incidem sobre a indústria dO tabaco num momento em 
gue O -CõligfesS6 tflVesi:iga as- práticas da indústria e 
quando os governos consideram ampliar as restrições ao 
fumo em loCais públicos. -

Os administradores disseram que ainda não deci
diram se vão vender as ações que o_ fundo tem de com
panhias de tabaco, avaliadas hoje em 295 milhões de 
dólares, ou 1% do total, mas que os pedidos de resposta 
podem levar a isto. 

Era esta a comunicação, Sr. Presidente, alertando para o ris-
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co de fumar. 
O SR- PRESIDENTE (Meira Filho) - Concedo a palavra 

ao ilustre Senador Eduardo Suplicy. 
O SR- EDUÁRDO BUI'LICY-(PT ~ SP.l'ronnncia o se

guinte discurso: Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, sr-s e 
Srs. Senadores, iniciahnente, fonnulo uma indagação à Presidên
cia quanto ao procedimento do Senado Federal em relação ao edi
tal de privatização da EMJ3RAER. 

Elogio o procedimento do Plenário desta Casa ao acatar a 
sugestão que, na última terça-feifa, formulei aos membros da Co
missão de Assuntos Econômicos, ao próprio Presidente em exercí
cio, Júlio Campos, ao Ministro da Aeronáutica Lélio Lôbo, ao 
Presidente da EMBRAER, Ozires Silva, ao Presidente da Comis
são de Assuntos Econômicos, João Rocha, ao Senador Maurício 
Corrêa, ao Senador Ronan Tito, ao Senador Josaphat Marinho e a 
outros interessados na matéria. - -

A sugestão acatada foi no sentido de que, uma vez que Se 
estava questionando o fato de o Senado ter atribuído ao Congresso 
o exame do edital de licitação da privatização da El\1BRAER, em 
sendo este o motivo de o Senado não poder delegar a outra Casa 
ou ao Congresso, que atribuísse a si e, com isso, o Senado não 
abriria mão de uma prerrogatiVa tida como-wportante arrogar a si. 

Essa sugestão foi acatada na sessão de ontem, sendo o pró
prio Senador Ronan Tito o proponente; o Senador Maurício Cor
rêa também avaliou como adequado_ e, assim, diante do parecer 
oral, o Senador, como Relator pela Comissão de Assuntos Econô
micos, propôs um substitutivo. Agora, caberá ao Senado apreciar o 
edital de privatização da EMJ3RAER. 

Até que isto se dê, poderemos examinar em profundidade 
todas as razões que nóS-foram exposta.<; pelo Presidente da EM
BRAER, Ozires Silva, pelo Ministro da Aeronáutica, Lélio Viana 
Lôbo, e pelo Sindicato dos Aeronautas, que solicitou aos consulto
res Amir Khair, Laura Lívia Kalab, Luci Aparecida de Sousa, um 
diagnóstico econômico-financeiro e perspectivas de viabiliz3ção 
da El\1BRAER, isto encomendado pelo Sindicato dos Engenheiros 
no Estado de São Paulo, Delegacia Regional de São José dos 
Campos e Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e 
região. 

Este estudo, encomendado pelo Sindicato dos Engenheiros 
do Estado de São Paulo, pela Delegacia Regional de São José dos 
Campos e pelo Sindicato dos Metalúrgicos-de São José dos Cam
pos e região, fai uin diagnóstico da situação presente e propõe su
gestões no sentido da sobrevivência e viabilização da E:rvt:BRAER, 
aqui colocando, na avaliação deles, o que seria necessáriO para que 
a El\1BRAER continue sob controle do Estado. 

Na Comissão de Assuntos EconómicoS, entre-oUtrOS docii~
mentos, recebemos do Presidente Ozires Silva um trabalho bastan
te interessante", denominado "Dificuldades enfrentadas pela 
EMBRAER em virtude das limitações impostas às empresas esta
tais", em que delineia 66 barreiras ou razões que, de alguma for
ma, dificultam a administração dessa empresa, que, na opinião de 
S. s•, deveria ter maioi" flexibilidade; se a empresa fosse privada, 
essas limitações não oCoiTeriam. · -- -

O Presidente da EMBRAER entregou eSte estudo para exa
me dos Senadores, e eu faço aqui a sugestão-, Sr. Presidente, de 
que esses dois documentos, o encaminhado pelo engenheíro Ozi
res Silva, que fala das limitações da EMBRAER, por ser wna em
presa estatal, bem como o "Diagnóstico Econôrnico e Financeiro e 
Perspectivas ·de Viabilização da EMBRAER" sejam distribuídos 
aos Srs. Senadores para que, por ocasião da discussão, exame e de
cisão da matéria, estcjiunos com todas as infonnaçõés passiveis. 

Acredito que deste modo o Senado cumprirá o seu dever, a 
sua prerrogativa, de forma consciente: 

A minha pergunta,_ Sr. Presidente, é se esta matéria constará 
da pauta da próxima terça-feira. Dada a importância do assunto, 
seria essencial avisar os Srs. Senadores, para que pelo menos 
aQueles que tiverem interesse na matéria estejam- 8qi.Ii presentes. 
Vou encaminhar à Mesa os documentos que tenho em mãos, ne
ces_sários para se esclarecer toda e qualquer dúvida. 

Quero salientar que o objetivo é que a decisão seja tomada 
de foima equilibrada, consciente. Eu desejaria esrudar mais a ma
téria do ponto de vista da decisão quanto a privatizar ou não. O 
que considero mais importante é que a EMBRAER esteja viVa, 
que seja uma empiesa que continue; dado o s_eu valor para o de
senvolvimento tecnológico, para a comunidade de São José dos 
Campos. Teremos que analisar todos os prós e os contras quanto à 
permanência da empresa sob o controle majoritário do Estado ou 
parcial privatização. 

Ã indagação qlle fomlUio é esta,_ Sr. Presidente: Para que 
-diã eitá preVista a discussão e a aprtiiaçãO desia matéria? 

- O SR. PREsiDENTE (Júlio Campos) - A Mesa receberá o 
material apresentado por V. Exa e irá providenciar, ainda na tarde 
de hoje, a distribuição da cópia desses documentos aos Srs. Sena
dores. Logo após ouVírinos--a palavra do Senador Ronan Tito, a 
Mesa irá deliberar sobre o assunto. 

O SR- EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, outro as
sunto me traz à tnbuna: o Jornal do Brasil de hoje publica no In
forme JB um comentáriO, segurido o qual o Presidente Itamar 
Franco ficou preocupado quanto às críticas feitas por Lula com 
respeito à omissão do Governo na campanha de combate à fome. 
Lula conversou com o Bispo Dom Mauro Morelli, Presidente do 
CONSEA, pedindo-lhe que mostrasse como o Governo investiu 
2,4 bilhões de dólares na campanha contra a fome e a miséria. 

O Bíspo deverá mostrar que o Governo Itamar Franco dis
tribuiu 1 O milhões de cestas básicas, garantiU merenda escolar nos 
365 dias do ano e desapropriou mais de 1 milhão de hectares para 
fins de reforma agrárui. · -

No mesmo Jornal do Brasil, Sr. Presidente, Herbert de 
Souza, Secretário-Executivo do ffiASE e articulador nacional da 
Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida, escreve o artigo 
"Opção pela Sociedade", que Passo a ler: 

Tenho af"rrmado, desde o _iníciO da Aç~ da Cida
dania contra a Miséria e pela Vida que esta campanha é 
suprapartidária. Até que a disputa eleitoral se acirrasse, 
estava fácil. Agora, e imagino que cada vez mais até o 
dia 3 de ourubro, as pressões para que a Ação da Cida
dania se posicione por um nome têm crescido. Quero vir 
a público dizer que, como cidadão, tenho direito ao voto 
secreto. Quero vir a público dizer que, como articulador 
da Ação da Cidadania, tenho o dever de respeitar o su
prapartidarisrno desta campanha. 

Mas quero também vir a público expressar algu
mas reflexões que faço sobre esta eleição. Começo por 
dizer que não creio que governo seja o fundamental em 
nenhuma sociedade, muito menos numa como a nossa. 
O poder do governo é sempre o poder dominante de 
uma sociedade._ Sem mudar a sociedade, não adianta 
mudar o governo. A mudança é aparente, é urna armadi
lha, é uma mentira. 

Por isso, meu olhar e minha atenção estão con
centrados sobre a sociedade. Por isso, para mim, mais 
importante que o Estado é a sociedade, mais importante 
que qualquer governo e a Ação da Cidadania. Esse hoje 
é o -meu credo. Entre o presidente e o cidadão, fico com 
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o cidadão. 

Meu antiestatrsmo iião teni -a mesma origem -do 
pensamento neoliberal. Sou crftico -do Estado porque 
quero democratizá-lo radicalmen~. S\lbmç_tê-lo radical
mente ao controle da sociedade, da cidadania. Não quero 
o Estado no planalto, mas na planície. Não quero o pre
sidente, mas o ·cidadão. Não quero ·o salvador, mas o 
funciOnáriõ púb1icõ "e1cito para gerenciat o bem comum. 
Para mim, as eleições de outubro não têm o _caráter de 
defmfr nos-sO-futirrõ~-Quern deCide O riOsso futur() somos 
nós a cada dia, hora, minuto de uma ação polftica contí
nua, que não se esgota em outubro ou em novembro. 

Faço críticas tanto a Fernando Henrique quanto 
ao Lula. Tenbo e sempre fiz críticas abertas ao Fernando 
Henrique como ministro da Fazenda. É óbvio que la
mento profundamente suas alianças com o que existe de 
passado, conservador e reacionário de nossa política. 
Mas tenho também críticaS ao PT e ao Lula O PT ainda 
se crê um partido único, a-quele que detém a verdade, o 
caminho e a luz, a coerência, a ética. Essa visão que tem 
de si mesmo me assusta. 

O PT afinna que a campanha cOntra a Torne nas
ceu de uma iniciativa sua. Mas a verdade não é essa. O 
Movimento pela Ética na Política se reuniu e decidiu 
criar a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e 
pela Vida. Foram duas reuniões, uma em Brasília, outra 
no Rio. Foi Dom Luciano Mendes de Almeida quem 
costurou este nome comprido numa reunião histórica no 
Fórun:i de Ciência e Cultura. 

O Lula propôs ao Presidente Itamar Franco a cria
ção do Conselho_ Nacional de Segurança Alimentar 
(CONSEA), onde governo e sociedade trabalhariam jun
tos, e indicou três nomes: Marcelo Lavenere (ex-presi
dente da OAB), D. Luciano e o meu. Itamar se fixou no 
meu nome e me convidou a dirigir umã.-espécie de Mi
nistério da Fome. Recusei e indiquei D. Mauro Morelli, 
que hoje é presidente do CONSEA. Essa é a história. Do 
CONSEA sou apenas conselheiro. Na Ação da Cidada
nia sou um animador, um articulador e um cidadão junto 
aos demais que formaram milhares de comitês por todo 
o País. Mas não sou governo, não represento governo, 
não falo em seu nome. 

Sempre cobrei do PT uma participaçãO ativa, to
tal, forte; decisívã: na formação dos comitês_ por todo o 
Brasil, na mobilização do movimento sindical, urbano e 
rural, na mobilização de sua militância. 

Sei que a militância participa ativamente. Mas sei 
também que muifu inais poderia ser feíto e lamento que 
a prioridade absoluta nas lutas contra a miséria e pelo 
emprego não tenha sido assumida com_a força e a ener
gia que eu esperava. Não fiZ essas cn1icas em público, 
mas já as manifeste'i em Várias ocasiões, inclusive a lide-
ranças sindicais ligadas ao PT. -

Não sou de nenhum partido e não pretendo in
gressar em nenhum partido, considero isso um direito 
inalienável meu de cidadão. Não me sinto obrigido a me 
definir por nenhum partido ou candidato. A ação da ci
dadania é formada por milhares de comitês, onde dife
rentes tendências estão presentes e se respeitam, gente 
de partido, sem partido, contra partido, eleitores de Fer-

nando Henrique, de Lula, de Brizola, e até quem sabe do 
próprio Enéas. Falo em nome de todos eles, quero res
peitar essa diversidade, essas diferenças. Sempre disse 
que não vou fazer campanha e não irei. 

Apesar de não acreditar que eu vá viver muito, o 
fato é que atuo como se a vida não terminasse nessa elei
ção. Para mim, a eleição é iinportante, mas· a história não 
estará sendo construída pelo Estado, seja com Fernando 
Heruique, seja cõni Lula. Não creio mais em salvadores. 
C~jo em cidadania e por isso minha noção de tempo é 
diferente. Se Fernando Henrique for eleito me terá fa:. 
zendo cobrança nas horas seguintes à sua posse; se Lula 
for eleito, também vai me enccint:i"ar COin a mesma atitu
de. Não serei governo de nenhum deles. Sei que eles são 
diferentes, mas essa é a -minha opção. 

Sr. Presidente e Srs. Senad_ores, é impoftante -qtie Herbert de 
Souza coloque aqui alguns termos corretos do que na visão- dele 
seja a história. -- - ---

Gostaria de comentar alguns fatos. Primeiro, na abertura do 
debate promovido pela TV Bandeirantes, ao colocar qual seria a 
sua primeira açãO ·no primeirO riiês de governo, Lula enfatizou que 
daria grande ênfase ao Conselho de Segurança Alimentar e que 
restabeleceria o programa que propôs ao Presidente Itamar Franco. 
Lula mencionou que não teria o Governo feito tudo aquilo que ele 
gostaria que tivesse sido feito. -

Sr. Presidente, gostaria de salientar que esse é o sentido 
maior da observação de Lula É bem verdade que há méritos na 
constituição do Conselho de Segurança Alimentar e há méritos na 
Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida e que 
esses dois órgãos- contribufram extraordinariamente para conscien
tizar o povo sobre o problema da fome e da miséria e para colocar 
essa questão na ordem do dia. Suas ações têm sido muito impor
tantes e comitês fOraril organizados Por todo o Brasil. No fmal de 
semana retrasado, reuniram-se em Brasília aproximadamente dois 
mil representantes do Conselho de Segurança Alimentar dos mais 
diversos municípios brasileiros. 

A propósito, gostaria de salientar que no último sábado, 
quando visitava a favela de Heliópolis, a maior de São Paulo, al
guns membros do CONSEA perguntaram-me pOr -qUe -eU não ha
via comparecido à reunião do Conselho de Segurança Alimentar 
para discutir e debater com seus membros o Programa de Garantia 
de Renda Mínima. Informei ao grupo qrie não havia sido encami
nhado convite ao Senado. Tive conhecimento, através do próprio 

. conselho, que foram encaioinhados convites aos representantes da 
Câmara Municipal de São Paulo, à Assembléia Legislativa. Por
tanto, não compareci por não ter sido convidado, embora tivesse 
acompanhado- e com atenção- o que havia sucedido em tal reu
nião. Fiquei feliz em saber que dentre os itens aprovados está jus
tamente delineada a _adoção desse programa como uma das 
medidas que avalio devam ser colocadas. 

Creio não ser necessário saber-se aqui exatamente de quem 
foi a primeira preocupação com respeito à fome é à miséria, por
que esta é uma preocupação da históriã da Humanidade; é uma 
preocupação de todos os grandes pensadores antes de Cristo; é 
uma preocupação, no Oriente, do budismo; é uma preocupação de 
Aristóteles, do Evangelho, da Bíblia; está nos escritos de Karl 
Marx, está na Utopia, de Thomas Morus, J!.OS _Direitos do Ho
mem, de Thomas Pa_ine; é rima preocupação que está com Thomas 
Jefferson e os pais dos Estados Unidos. A erradicação da pobreza 
é rima preocupação que esteve presente em 1988, quando diversos 
parlamentares, dentre os quais o Senador José Paulo Bisol, coloca
ram como objetivo fundamental da Nação brasileira a necessidade 
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de se garantir o bem-estar de todos. sem qualquer discriminação. 
Portanto, é uma preocupação de muitos. Mas faz-se neces

sário registrar que em que pese a essa boa vontade do Presidente
Itamar Franco muito ainda pode ser realizado. 

Lula coloca como mna de suas principais prioridades - se
não a maior- atacar o problema da miséria e da fome. Isso é im
portante. até porque diversos candidatos à Presidência da 
República, hoje, estão falando nisso: o candidato do PMDB, inclu
sive, salientou quanto o_ salário mínimo está extremamente avilta
do. O Sr. Orestes Quércia mencionou que do ano- passaàO -até o 
presente momento o salário mínimo se distanciou eni i"elação ao 
próprio valor da cesta básica. - -

De fonna que cabe ser colocado na pauta dos candidatos a 
presidente, dos candidatos de todos os partidos; é precisá que iSso 
de fato seja uma preoCupaçãO maior, é preciso dinamiZar, e muito, 
aquilo que foi colocado como pauta da Ação da Cidadania contra a 
Fome e a Miséria e pela Vida e como pauta do CONSEA. 

Em abril último, na reunião do CONSEA, os Ministros Ru
bens Ricupero e Beni V eras deliberaram que todos os órgãos de 
Ministérios com assento no CONSEA deveriam elaborar estudos 
de viabilidade operacional do Programa de Garantia de Renda Mí
nima. Eu ainda não sei qual a conclusão desses eStudos que devem 
estar em sua fase final e afinne1 a ambos os .:Ministros nrin.ha inten
ção de colaborar com todas as informações e reflexões sobre o as
sunto. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Me ira Filho, deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Júlio Campos, r Secretário. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela~ordem: Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente. ontem tivemos a honrosa visíta
do Sr. :Ministro da Aeronáutica e do Dr. Oz:ires Silva, Superinten
dente da Embraer, na Comissão de Assuntos Económicos. Não foi 
pequena a honra de recebê--los; e além de ter sido bastante esclare
cedor, foi muitO pedagógico para todos nós entendermos esse pro
cesso da Embraer. 

Aliás, estavam presentes, ontem, naqUele debate, os dois gran
des incentivadores ou, por que não dízer, Os âOiS criOO.oi"eS-da Em
braer;- o :Ministro da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro- do- Ar Lélio 
Lobo, e o Dr. Ozires Silva, Coronel diL Aviação, Engeilheiro. 

Todos demonstravam um apego, um amor muito grande 
àquela empresa, que tem trazido muitos louros para o Brasil, inclu
sive exportações de avião, participação nos mérCá.OoS -ao Primeiro 
Mundo e, principalmente, tem agregado tecnologia high-tech, tec
nologia de ponta nos arquivos brasileiros. 

No entanto, em um determinado momento, S. Exa o Sr. Mi
nistro disse wna frase que me "impressioitou bastante: "A Embraer 
está na UTI e, por isso mesmo, ternos a necessidade, para preser
vá~la, de privatizá~ la". 

Alguns se sentem pesarosos em privatiZar a empresa porque 
entendem que, dessa forma, ela deixaria de ser nossa. Isso me 
ofende. Eu, por exemplo, tenho urna usina de álcool e me sinto 
ofendido quanào alguém àiz: !!o pctróieo é nosso- o petróleo reti
rado do Oriente Médio é nosso- e o álcool, cuja cana-de-açúcar é 
plantada pelos meus úmãos., elaborado pelos brasileiros, com tec
nologia brasileira, não é nosso. Será que é nosso apenas aquilo que 
pertence ao Estado? 

Não quero respostas agora, mas deixo este questionamento: 

que tipo de Estado queremos? O que exigimos dele? 
Perguntei a S. Exa o Sr. :Minístro e ao Dr. Ozires- Silva, Su

-perintendente da Embraer, quantos milliões de reais precisaríamos 
para manter a empresa até 1995 ou 96, quando se espera que o 
mercado da aviação reaja. As contas Somã:íam mais- ou menos 300 
milhões de dólares. 

Pergunto se há alguém neste plenário qUe tenha a coragem 
de votar no sentido de destinar 300 milhões de dólares do Tesouro 
Nacional para a Embraer, lembrando-se, antes, de que a saúde do 
brasileiro está cada vez mais precária e que o Ministério da Saúde 
continua inadimplente com os hospitais; que nós. como Estado, es
tamos inadimplentes com o MinistériO da Educação, com a Educa
ção e com a Universidade. 

Sr. Presidente, ~!1 queria pedir a V. Exa que inserisse na 
pauta de terça-feira, pri.ra votação, ã.utorizaçãO da publicação do 
edital. Foi por demais discutido. 

Ontem, votamos nesta Casa um decreto legislativo que au
torizã.va o CongresSo Nacional "i corrigir uma distorção jurídico
constitucional - Meu Deus do céu, desde quando uma Casa pode 
autorizar ou determinar a outra que faça alguma cOisa?! Bom, essa 
decisão foi substituída e agura se encontra da seguinte maneira: o 
Senado Federal deverá pronunciar-se quãnto à privatização da Em
braer. 

Não concordo com a essência desse entendimento. Creio 
--também que não é jurídico esse decreto. Por quê? Porque nenhum 

decreto legislativo pode atropelar uma lei do Congresso Nacional 
sancionada pelo Presidente da República. 

Porém, façamos as coisas cOmo foram acordadas. Por isso 
mesmo, repito, peço a V. Exa e pedirei a minha Liderança que con
voque os Companheiros para, na terça-feira, debatermos a questão 
e autorizarmos o qUe já é autOrizado: o Executivo a privatizar a 
sua estatal Embraer, que tantas alegrias, que tantas vitórias trouxe 
para a inteligência brasileira. Caso contrário, ela poderá deixar de 
trazer alegrias. 

A.pôs-v. E,xR se pronunciar sobre o assunto, eu queria continuar 
com a palavra apenas para pequena comunicação de Uderança 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Atendendo ao 

apelo do nobre Senador Ronan Tito e considerando que a matéria 
realmente já se encontra há mais de 30 dias na Comissão de As
Smitos Econômicos, asSim como no Plenário desta Casa; incluire
mos na pauta da reunião da próxima terça-feira O edital para que a 
referida Comissão possa -dar o parecer sobre o assunto. 

V. Exa já está designado Relator, em nome da Comissão de 
Assuntos Econômicos, pãra a sessão da próxima terça-feira. 

O SR. RONAN TITO- Agradeço a V. Ex', Sr. Presidente. 
Estarei aqui;--se- Deus quiser, e- relatarei favoravelmente à 

privatização. 
Sr. Presidente, agora peço a palavra para uma coinunicação 

de Liderança. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a pala

vra, como Líder, ao nobre Senador Ronan Tito. 
O SR. RONAN TITO- (PMDB - MG. Como Líder. Pro

nuncia o segUinte discurso. Sem revisão do orador.)- Nobre Presi
dente, Se-s e Srs. Senadores, normalmente falamos neste plenário e 
os jornais estampam. Mas, de tempos para cá, temos verificado 
que os jornais escrevem e, depois que--põem o preto no branco, 

-cOmo disse o Dr. Ozires, as j:lessois passain a ier a mátérià-df.sia 
tribuna e ela será também um fato político pertencente aos AnaiS. 

Seguindo a onda --não gosto de andar na moda, gosto de 
andar na contramão do modismo, não da história -, eU gostaria de 
ler uma manchete para prevenir os açodados adesistas: "Fernando 
Henrique barra os ri. desistas e assegurit espaço parã o PFL ". 
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Portanto, eu pediria desta tribuna aos adesistas de todos os 
partidos, inclusive aos do P.l\IDB, para que não fossem com tanta 
sede ao pote, uma vez que o candidato já disse que tem de preser
var o lugar do PFL. 

Como tenho alguns amigos que estão nesse açodafnento, al
guns até obedecendo ordens superiores, eu gostaria. como disse 
ontem, de preveni-los. Não quero que caiam no rídículo de dizer: 
11Quero aderir". E responderá o candidato Fernando Henrique: "ln
felizmente, não posso aceitar a sua adesão porque tenho de preser
var um lugar para o PFL". 

É esta a comunicação em nome da Liderança: que os açoda
dos adesistas deixem para aderir depois, de maneira mais discreta, 
não" tão agressiva. porque eles já estão preOcupãrido o candidato 
Fernando Henrique Cardoso. 

Democracia se constrói baseado em lei~ em regras; demo
cracia não é ditadura da informalidade, ela é feita com partidos 
fortes. Não conheço, Sr. Presidente, em lugar algwn do _mundo, o 
estado democrático acontecer sem partidos tradicionais e fortes. ·o 
indivíduo se elege por wn partido, precisa da sua legenda para ele
ger-se. 

Aliás, com relação a esse aspecto, o meu partido é doutor; o 
P.MDB arrebanha muitas pessoas, elege-as e depois as empresta 
para os outros partidos. 

Vou relembrar um episódio do qual todos têm conhecimen
to: o Líder do meu partido na Assembléia Nacional Constituinte 
era o Senador Mário Covas, e liderava cerca de 320 peemedebis
tas; no Senado Federal, na Câmara Alta, era o Senador Fernando 
Henrique Cardoso, e liderava 44 Senadores; na Câmara dos Depu
tados, era Deputado Pimenta da Veiga. Juntaram-se os três, eleitos 
pelo PMDB, e fundaram um partidinho do tamanho deles. Não ti
nham competência para liderar o Partido do tamanho do Brasil, 
que era o PMDB. Foram para o partidinho do tamanho deles e 
agora estão satisfeitos. O_ pretexto que, à época, expenderarn - os 
jornais noticiaram, os Anais contêm registres, a opinião pública 
tomou conhecimento - era de que o PMDB estava caminhando 
muito para a direita Eles, no afã de irem para a esquerda, cafram 
nos braços do PFL. _ _ _ __ 

O Sr. :Maurício Corrêa- Permite-me V. Exa wn aparte? 
O SR. RONAN TITO- Ouço, comprazer, o nobre Sena

dor Maurício Corrêa, meu conterrâneo e amigo. 
O Sr. Maurício Corrêa- Senador Ronan Tito, V. Ex• sabe 

da estima que lhe tenho. Faço questão de manifestá-la nesse seu 
o-caso parlamentar, na medida que, para tristeza nossa, V. Exa não 
disputa novo mandato. É ruim para o Brasil, para o Parlamento, 
posto que V. &-' tem sido wn bravo, um talentoso parlamentar. 
Falo isso com absoluta tranqüilidade, sem tecer loas desnecessáM 
rias ao mérito de V. Ex•. No que diz respeito ao Senador Mário 
Covas, ao Senador Fernando Henrique Cardoso, ao Deputado PiM 
menta da Veiga, creio que se desligaram do PMDB para fundar 
nova sigla partidária- j:iOi"que havia motivoS que justificavam a ati
tude. Todos sabíamos do descontentamento dentro do P'MDB, das 
cisões criadas naquele momento, que levaram a que propusessem 
a instituição de wn novo partido político no Brasil. Parece-me, 
portanto, que, antes dessa afoiteza. desse açodamento que V. Ex• 
deixou transparecer no seu pronunciamento, havia o desejo da 
constituiÇão de um novo partido, mediante o qual poderiam expor 
suas idéias, enfim, dispu·tar nova visão política para o Brasil. Faço 
esse registro em face da ausência ·dos __ três Parlamentares citados 
por V. Ex•, pelo mérito que eles têm, pelo trabalho que realizaram, 
sobretudo o candidato à Presidência d~ República, Fernando HenM 
rique Cardoso e o Senador Mário Covas, hoje na liderança das 
pesquisas para governador de São Paulo.~--- -·-~ ~·-

0 SR. RONAN TITO - Agradeço a V. Ex" pelo aparte, 

principalmente pelo fato de que V. Ex• discorda do meu ponto de 
vista. "Enriquece-me qUem de ririm discorda", dizia Dom Hélder 
Câmara. Quando alguém discorda de mim. obriga-me a raciocinar. 
Aí ocorre o debate. 

V. Ex•, pof generosidade pessoal, enaltece a figura deste SeM 
nadar. Conheço V. Exa, wn homem sério, íntegro, que não costu
ma - como disse - tecer loas desnecessáriaS. Agrildeço do fundo 
do coração. Uma das razões que me levaram a não me candidatar 
foi o fato de eu ter sido alcançado na minha inteligência e na mi
nha competência, porque o que eu podia tentar fazer pelo meu 
Brasil- não por mim ou por minha candidatura- tentei. Apresen
tei, inclusive, mn projeto_ que levou o nome de Emenda: n° 3, das 
DiSposições Transitórias, que dispiirihã sobre a rev-isãO da nossa 
Constituição. Digo o. porquê: a nossa Carta Magna, do jeito em 
que está, não torna o País_ ingovernável, mas faz com que fique 
neste marasmo a que assistimos: às vezes sobe, depois cai. Vem o 
:rvtinistro da Previdência, tira a Saúde desse miniStério e o alivia. 
No final do ano, a Previdência fecha com um certo equihbrio, ra
zão pela qual se pensa que está resolvido o problema da Previdên
cia. Claro que não se resolveu! 

Sr. Presidente, quando Getúlio Vargas concebeu a Previ
dência Social, nossa perspectiva de vida girava em torno de 40 
anos. Hoje já e~tam.os em 70 anos. Cc;>mo é que esse sistCIIla conti
nuará vigendo e resistindo 7 Ou fazemos uma revisão constitucioM 
nal, ou vamos apenas constatar que há 32 milhões de brasileiros 
passando fome. Aliás, questiono esse número. Por que, neste BraM 
sil carente de estatística, falaMse em 32 milhões? Por que não são 
33 milhões? Creio que há mais do que isso. Vamos constatar esse 
número, vamos quebrar a agricultura, vamos continuar com as roaM 
zelas, caso não seja feita a revisão da Constituição. Mas, nesse 
caso, os heróicos confiD.uarão a fazer os seus di_scursos para dar ra
zão ao grande cientista político francês Gustave le Bon, que diz; 
"Agrada mais ao povo quem excita as suas paixões do que quem 
resolve os seus problemas". 

Milton Campos dizia que "o_ demagogo é aquele que moviM 
menta as massas. mas esquece do indivíduo, esquece da pessoa 

.. humana". E nós. que temos que nos preocupar com cada cidadão, 
com cada pessoa, ou revisamos esta ConstituiçãO, elaborada em 
momento indevido - estávamos reagindo ao passado e não pen
sando no futuro -, ou continuaremos a constatar _estatísticas dolo
rosas, a dizer que o Brasil não vai e a eleger, cada vez mais, 
salvadores da _p_átria. 

Agradeço ao Sr. Presidente e, sensibilizado, ao meu compa
nheiro e conterrâneo mineiro, por quem tenho a maior admiração. 

Lembro Edmond Rostand, que, num dos trechos mais boni
tos de Cirano de Bergerac, diz: 

Ser eleito papa num conclave de bispos tão nulos quanto 
graves? Não, obrigado. 

Mas quando se tem um pouco do mérito ou do esforço reco
nhecido por pessoas do quilate de V. Ex•, isso sem dúvida nenhu
ma massa geia _o nosso ego e p.os ~ até certo p:r_:azer de dizer: 
parece que não traí a confiança do meu povo. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presid_ente. 

Durante o discurso do Sr. Ronan Tito, o Sr. Júlio 
Campos, lo Secretário;- difr.ci a cadeira da presidêncía, 
que é ocupada pelo Sr. Jacques Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT. Pronuncia o seguinre 
discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na ausência_do Líder 
do meu Partido, Senador Marco Maciel, e na qualidade de filiado 
àquele Partido, quero dizer ao eminente Senador Ron.a.I;L Tito, que há 
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pouco se referiu aos adesistas de última hora à candidatura já vito
riosa do eminente Senador Fernando Henrique Cardoso à Presi
dência da República, que essa acusação fica restrita apenas aos 
adesistas de agora. Isso porque quando o nosso Partido ... 

O Sr. Ronan Tito - Isso é diferente; Senador. Trata-se de 
coligação. 

O SR. JÚLIO CAMPOS- .. lez a coligação com a candi
datura do PSDB e do PTB, o atual candidato tinha apenas 7% da 
preferência popular, segundo as pesquisas de opinião Piíblica~ e 
era tido como candidato que talvez nem fosse ao segundo turno. 

A direção nacional do PFL organizou- tufi·-encontro nacional 
em Recife, oportunidade em que lançou três propostas: a primeira 
seria lançar um candidato próprio, e o nome rilais cogitado era o 
do eminente ex-Governador da Bahia, Dr. Antônio Carlos Maga
lhães. A segunda proposta seria uma coligação com o PPR, com o 
PP e com outros partidos. À época, a conversa girava eril tomo -do 
nome do atual Prefeito de São Paulo, Dr. Paulo Maluf. A terceira 
proposta colocada em discussão, em Pernambuco, foi jriStaniente 
uma coligação com o PSDB, que não só o entãO Miriistro da Fa
zenda, Fernando Henrique Cardoso, tinha preferências especiais, 
porque pelo comportamento da bancada do PFL, na Câmara e no 
Senado, apoiando muitos dos seus programas perante o Ministério 
da Fazenda, ele sentia que estaria fazeiido uma coligação de real 
interesse não s6- em- termos· ideológiCó-J?arbãáiios. cOmo também 
em termos de traballio que poderíamos prestar juntos. Portanto, o 
PFL colaborou para que fosse feita a coligação, em primeira hora, 
e nós, do PFL, não aceitamos quaisquer pecbas de adesistas. pelo 
contrário, o PFL coligou com o PSDB, quando sequer alguns filia
dos do PSDB ainda combatiam a candidatura de Fernando Henri
que Cardoso. Muitos dos políticos do PSDB, a começar pelo 
PSDB de Mato Grosso, do meu Estado, PSDB da Babia runda eram 
contra a candidatura de Fernando Henrique Cardoso, tomaram-se 
contra o nome na convenção, mas o PFL já estava coerente. 

O Sr. RollSii Tito- Pennite-íne V. Ex• um aparte? 
O SR. JÚLIO CAMPOS- Pois não. 
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Júlio Campos, há uma 

diferença muito gr3nde em coligação entre dois partidos para uma 
candidatura, que eu, sem dúvida nenhuma, sei compreender, por
que é do jogo democrático e é legítimo. H~ uma diferença enorme 
disso para pessoas que, como muito bem disse V. Ex•, depois que 
a candidatura ganha altos percentuais no Ibope, então, se filiam e 
se filiam publicamente a essa candidatura, embora tenham o seu 
partido, e o seu partido tenha apresentado candidatos, e o candida
to tenha cumprido todas as regras, inclusive da convenção e da 
previsão. De maneira que- qUerO dizer a V. Ex- que a coligação es
tabelecida entre o PFL, o PSDB, o PTB e outros pãrtidos é uma 
coisa legítima da democracia. Não questionaria isSo hora nenhu
ma, e também, tenho a certeza de que o Senador Fernando Henri
que Cardoso não questionará. O que S. Ex• está âiziendo aqui é 
justamente isso: barra os adesistas para assegurar o espaço para o 
PFL, seu amigo de primeira hora, seu correligionário de primeira 
hora. Agradeço a V. Ex• a oportunidade de fazer este esclareciw 
menta. -

O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado. Reahnente 
quero que fique bem claro, perante este Senado. perante o povo 
brasileiro, que o PFL não é o Partido que aderiu a Fernando Henri
que. O PFL coligou, nwna convenção democráticá, no sentido de 
fazer um programa de governo. Participamos, desde o iníciO--aa 
sua candidatura com a elaboração de um programa de Governo 
que será implementado a partir de 1 o de janeiro próximo, quarido 
S. Ex"' assumirá-ã Presidência da República, tendo como seu com
panheiro de chapa na Vice-Presidência noSsO eminente Líder da 
bancada Senador Marco Maciel. 

Sr. Presidente, Sf"ls e Srs. SeruldoreS,- aO lorigo -da história do 
Brasil, sempre foram muito graves os problemas sociais. O acesso 
a serviços de saúde e educação de boa qualidade, a garantia da se
gurança pessoal e patrimonial, a possibilidade de ter uma habita
ção condizente com a dignidade humana, o simples acesso à água 
limpa e comida suficiente- para Saciar a sede e a fome têm sido, 
através dos séculos, privilégio dos bem aquinhoados economica
mente. 

Ao contrário_ do que algwnas mentalidades extraordinaria
mente retrógradas afirmam, essa não é a ordem natural das coisas. 
O fato de parte dos cidadãos de uma determinada sociedade ser 
economicamente carente não pode ser motivo para que se vejam 
excluídos dos Direitos Humanos básicos. As sociedades mais de
senvolvidas do mundo já superaram essa realidade há várias déca
das, garantindo para todos seus cidadãoS - independentemente de 
sua condição sócicreconômica, de sua raça, de seu credo religioso 
-_o direito à educação, à saúde, à habitação. 

Mas se é verdade que a população pobre do Brasil sempie 
viveu grandes privações, o que nos entristece sobremaneira, o que 
nos angustia profundamente é a constatação de que, ao invés de 
caminharmos no sentido da superação dessas mazelas~ eStamo"&" as
sistindo ao seu progressivo agravamento. 

Recentenaente, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
percebeu. coerente com os princípios humanitários que nortearam-
sua criação, _que as frias estatísticas econômicas, os fudices refe
rentes ao Produto Interno Bruto (PIB) per capita de cada nação, 
por si só, não eram eficazes no sentido de avaliar o bem estar de 
suas respectivas populações. A partir dessa constatação~ a ONU 
criou uin índice denominado Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH). Combinando indicadores do real poder de compra, de edu
cação e de saúde, o IDH proporciona uma medida do desenvolvi
mento de uma nação muito mais abrangente do que o PIB per 
capita pwa e simplesmente. Com o IDH, a ONU objetiva aferir, 
para além da eventual riqueza econômíca de um determinado país, 
a situação real em que vive seu povo. Determinado o Índice para 
cada país, a ONU elabora um relatóriO,-atualizado anuahnente; in
titulado Informe sobre Desenvolvimento Humano, classificando os 
países do mundo e analisando seus progressos, ou retrocessos, no 
que tange ao bem·estar de suas populações. Como seria de esperar, 
a posição ein que figwou o Brasil na última edição do Informe não 
pode ser motivo de orgulho para nenhum brasileiro. Conquanto se
jamos detentores do décimo maior PIB do mundo (53° PIB perca
pita), situamcrnos na humilhante 7rt posição em desenvolvimento 
humano. Já na primeira edição do Informe, o Brasil fora inchúdo 
entre as nações da chamada "Década Perdida". com relação aos 
anos Oitenta. Junto com o Brasil estavam Nigéria e Paquistão. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as evidências de 
que nossas mazelas sociais têm-se agraVado são inquestionáveis. 
- Mas, dentre todos os noSSOs problemas -socfaiS, aquele qUe-

o -iirforine identificou como o mais grave- superando inclusive sa
lários, ensino e segurimça :.... -é O ptóblema da saúde. 

~ao é de admirar afinal, gastamos com saúde apenas 3% do 
nosso PIB, enquanto países como Estados Unidos e Canadá ullrapas
sam os 10%. A situação assuiniu tal proporção, que o ilustre Presiden
te da Câmara Federal, Deputado Inocêncio Oliveira, por ocasiãO de 
sua última interinidade na Presidência da República, inais precisa
mente no dia 10 de março próximo passado, viu-se fõrç3.do a decretar 
estado de calamidade pública nos setores de assistência e saúde. O 
Decreto permitiu a Sua Excelência baixar Medida Provisória liberan
do crédito_ extrit no valor de232 bilhões de cruzeiros reais para-o .Mi
nistério da Saúde, recmsos que foram utilizados para o pagamento dos 
hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Pois bem. 
Decorridos menos de 40 dias, no dia 18 do corrente mês, os mesmos 
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refinado ou moído, que não contenha flúor nos teores estabeleci
dos pelo órgão competente do Poder Executivo", 

São diversas as vantagens do método. em relação à fluoreta
ção da água. O sai de cozinha alcança toda a população. Não de
:e.ende da faixa etária ou condição s6cio-econôiníca e- eâucacional. 
E consumido tanto por pessoas que moram nas cidades como em 
áreas nrrais. A água fluoretad3., entretanto, só belleficia as pessõas 
cujos domicílios têm ãCesso à rede de distribuiçãc,. Quem não teni_ 
água encanada - exatamente a popuJã.çãO mais desfavorecida, que 
mais necessita das medidas preventivas, pois di.ficilinente pode va:-
ler-se da clínica cwativ3.- deiXa de ter acesso ao flúor. -

Além disso, o controle do teor de flúor é maís fácil de ser 
feito no sal do que na água. Controlar li refinarias de- sal~ ·que 
atendem 80% da população, exige uma organização menor do que 
fiscalizar cada município do País. 

Por outro lado, o custo de um programa de prevenção com 
sal .fluoretado é quase zero. Segundo estimativas feitas na França, 
o custo per capita com a operacionalização do método é equiva
lente a dois centavos de dólar, cerca de duzentas vezes menOr qUe 
o processo de fluoração da água 

Por fim, o desperdício- do .flúor no sal é muito menor, já que 
a água não é Usáaã. -apenas para beber, mas para tomar banho, lavar 
o carro etc. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tantos sãO Os argumentos fa
voráveis à implantação do método de prevenção -da cárie deD.tal 
através da fluoretação do sal de cozinha que estou convicto dare
levância do Projeto de Lei em questão. Confio, outrOSsiiri:· C}ue os 
nobres Senadores não haverão de negar o seu apoio a ele. No âm
bito do Poder Executivo, a Coordenação de Saúde Bucal do Mi
nistério da Saúde já reconhece o método como "de amplo alcance 
e com grandes possibilidades de adoção no País". -

Uma únic3. ressalva se deve fazer com "i:elação à fluoretação 
do sal: cautelas devem ser adotadas visando a evitar a "ingestão ex
cessiva do .flúor. De fato, não estão ainda totabnente afáStados os 
temores de que o flúor em ,excesso no organismo Possa provOcar, 
entre outras patologias, artropatias, osteoesclerose e alterações no 
esmalte dentário. Há regiões no País em que a água destinada ao 
consumo contéin altos teores de flúor, natural ou adicionado. Ã -
solução é a elaboração, urgente, pelo Poder Executivo do mapea
mento das zonas de exclusão, onde não deverá ser consumido o sal 
fluoretado. Essa providência, bem como a realização de estudos e 
pesquisas necessárias à implementação da fluoretaçilO do sàl, "com 
vistas à garantia de plena segurança à população consumidora", 
sãOObjeto do parágrafo único do art. 1° dO ProjeiO ·de Lei. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não ignOramos que a adoção 
desse método de prevenção da cárie dental exigirá providências 
preliminares, as quais demandarão esforÇoS- d3.s autoridades sanitá- -
rias. Sabemos que, em muitos casos, os estudos prévios cárisumi
rão algum tempo, antes de oferecerem respostas. Não podemos, 
todavia, cruzar os braços frente à lastimável situação da saúde bu
cal no Brasil, uma das piores do mundo e que ainda se vem agra
vai:tdo. As estatísticas deixam claro que algo precisa ser feito com 
urgência. A fluoretação do sal é a medida simples, cientificamente 
comprovada e de custo baixíssimo, que poderá alterar de modo 
significativo esSe quadro. A aprovação do Projeto de Le~ ~o Sena
do n° 19, de 1994, é o pnmerro-passo.-

Muito obrigado! 

O Sr. Jacques Silva deixa a cadeira da presidên
cia, que é Ocupada pelo Sr. Júlio CampOS, r Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (J~lio Campos)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jacques Silva, novo representante do Estado de 
Goiás. -- -

O SR. JACQUES SILVA (PMDB- GO. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) ....: Sr. Presidente, sz--s e 
Srs. Senadores, como é do conhecimento da Casa, ontem tomamos 
posse como Senador, sucedendo aqui ao ilustre Senador Iram Sa-
raiva, do Estado de Goiás. - -

Quero dizer, S_r. Presidetlte, Srs. Senadores, eiD ráPidas pa
lavras, que chego a esta Casa com muita disposição para o traba
lho. Reconheço as minhas limitações, -mas espero contar, 
sobretudo, com a compreensão e a colaboração d_os que já estão 
aqui há mais tempo, para que eu possa, no desempenho do meu 
mandato, fazer com que Goiás não fique desfalcado de sua repre
sentação. 

A minha responsabilidade é maior ainda, Sr. Presidente, 
porque estou sucedendo ao ilustre Senador Iram Saraiva, que de
sempenhou, nesta Casa, relevantes cargos e que, por isso mesmo, 
pelo seu trabalho e pela sua inteligência, foi escolhido, pela unani
midade de seus pares, para exercer o honroso cargo de :Ministro do 
Tribunal de Contas. 

Quero, nesta oportunidade, Sr. Presidente, em meu nome e 
em nome do povo de Goiás, desejar ao Ministro Iram Saraiva todo 
o· sucesso no desempenho de sua nova função. 

O Sr. Mauricio CoiTêa- Senador Jacques Silva, V. Ex• 
me permite 1.D1l aparte? _ 

O SR. JACQUES SILVA- Perfeitainente, Senador Mau-
rício Corrêa. -

O Sr. Mauricio Corrêa - Neste primeiro pronunciamento 
de V. Ex•, não poderia furtar.: me ao prazer de aparteá-lo, para de
sejar-lhe pleno êxito nesse final de mandato que V. Ex• vai cum
prir, representando o Estado de Goiás. Conheço a atividade de V. 
Ex• como advogado, sobretudo como alto funcionário do Tribunal 
de Contas da União, concursado, no Estado de Goiás. Por sua inte
ligência, cultura. preparo, e pelo seu amor ao Brasil, tenho certeza 
de que V. Ex• trará wna coD:tribuiçãO muito grande a esta Casa. 
Embora considerando os altos méritos do Senador Iram Saraiva, 
nosso particular amigo, tenho plena convicção de que V. Ex* o su
cederá com altivez, conhecimento de causa, e jamais deixará de 
bem representar o Estado de Goiás e o próprio nome do Senador 
que V. Ex• sucede. Portanto, desejo a V. Ex• sucesso durante o res
to desse mandado - e nisso estamos juntos, porque também não 
sou candidato. Essa é a manifestação ·que faÇo a V. Ex•, neste mo-
mento. __ 

O SR. JACQUES SILVA --Agradeço~- sensibilizado, aS 
palavras do ilu~tre Senador Mauríç_i,9 Corrêa, t~ndo-as .Q.Qmo in
centivo para melhor esforçar-me no desempenho do meu mandato 
nesta Casa, repito, com a colaboração de V. Ex.s 

O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. JACQUES SILVA- Com muito prazer, nobre Se
nador Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Jacques Silva, creio ser 
desnecessário dizçr a v_. Ex• do apreço e da amizade que todos te
mos pe_Jo ex-Senador e boje Ministro Iram Saraiva Tive o priVilé
gio de ser colega de S. Exa, ainda como Deputado. Conheci-o não 
andando, mas correndo nos corredores aqui desta Casa, sempre ir
requieto, combativo, firme, sempre presente. Acompanhei aquele 
drama terrível que o atingiu e à sua família. Depois, continuei Ob
servando a participação desse ex:traõrdinário homem público de 
origem humilde, que atravessou todas as barreiras que as socieda
des habitualmente colocam diante das pessoas simples, e chegou à 
mais alta Casa da República. Que V. Ex• seja o portador do apre
ço, -da amizade, do respeito e do carinho que temos pelo ex-Sena
dor e Ministro Iram Saraiva. V. Ex• é muito bem-vindo nesta Casa._ 
Já estou numa idade e num momento em que já posso dar canse-
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lhos, não só pela idade., mas também porque estou me despedindo. 
Nobre Senador, V. Ex• está vindo para a Casa mais importante do 
País - não só a mais impórtarite, rilaS-tanitié:n.l a melhor. Ouço mui
ta gente falar mal dos parlamentares, dos políticOs~ Nós somos o 
espelho da população. É possível que a população, mirando-se no 
espelho, não goste do que esteja vendo; mas não adianta desejar 
que o espelho se quebre, pois a imagem origi-nal não vai se modifi
car. Esse é o nosso povo. Certa vez, o Deputado Prado Kelly, ca
rioca quatrocentãp, na parte posterior do plenário da Câmara dos 
Deputados, conversando com o Deputado Aliomar Baleeiro, refe
ria-se a um determinado colega que discursava - deveria ser eu ou 
um parente meu na tribuna-, dizendo ser inconcebível que um 
Deputado brasileiro, competente, cometesse erros de português, 
que uma pessoa iletrada, inculta, quisesse representar o povo, prin
cipalmente à época da ditadura. E Aliomar Baleeiro, com aquela 
ironia que o caracterizava; observou que o Deputado brasileiro fãz 
parte do corte da sociedade, da representação da sociedade; saiu 
do meio do povo, é igual ao povo - apenas um pouquinho melhor. 
Todos aqueles que têm a coragem de colocar o seu nome para ser 
debatido, que se submetem a subir numa carroceria de caminhão 
ou num palanque e dizer para os outros: "Dê-me o seu voto, pois 
quero representá-lo", para mim. esses são os melhores. V. Ex" vai 
fazer parte de uma _Casa extraordinária. Soiilos homens, com os 
defeitos que carregamos como homens, mas V. Ex• haverá de no
tar que, nesta Casa, -todos querem o bem de nosso povo e o deste 
País. Cada um de nós quer de um modo diferente, pois os cami
nhos são diferentes. mas todos nós desejamos chegar ao mesmo 
objetivo: construir uma pátria fiais justà, niais humana e mais fra
terna. Bem-vindo ao Senado Federal, Senador Jacques Silva! 

O SR. JACQUES SILVA- Muito obrigado, Senador Ro
nan Tito. Recebo, com muita hwnildade. o seu conselho e espero 
aprender muito com V. Ex•, que já está brilhando há bastante tem
po nesta Casa. Digo isso porque o cOMeço bem, pois há longa 
data venho acompanhando os seus trabalhos, desde a época em 
que V. Ex" era Deputado. 

O Sr. Onofre Quinan- Pennite-me V. Ex• wn aparte? 
O SR- JACQUES SILVA- Com muito~prnzer,-Senador 

Onofre Quinan, do meu Estado. 
O Sr. Onofre Quinan - Prezado Senador,_ conheço a sua 

coerência partidária e ã. sua lealdade. Estivemos jrintos por mais de 
trinta anos, inclusive enfrentando, no nosso Estado, o regime do 
arbítrio. Naqueles momentos difíceis, V. Ex- estava ao lado dos 
companheiros, especialmente dos prefeitos menos assistidos do in
terior, e atravessamos essa grande jornada política nesses últimos 
trinta anos. Tenho certeza de qile a sUa participação nesta Casa 
será importante para -tOdos nós. devido aos seus conhecimentos da 
vida pública. Não poderia deixar de desejar a V. Ex- toaa a sorte 
de êxito, e tenho certeza de que os demais Senadores, os presentes 
e os ausentes. também gostariam de manifestar o ínesnio a V. Ex• 
Muito obrigado. 

O SR. JACQUES SILVA - Agradeço a generosidade das 
palavras do ilustre Senador Onofre Qriiriãit; do meu Estado, pessoa 
que conheço há bastante tempo. Como S. Ex• mesmo disse, a nos
sa luta vem de longe. E lembro-me de que, quando a maioria dos 
empresários tinha medo de falar em política. o Senador Onofre 
Quinan tinha a coragem de dizer que era do :MDB e estava na trin
cheira ao lado dos mais_ humildes, defendendo o povo de GOiás e o 
povo do Brasil. O Senador Onofre Quinan- rriõitO honra a Goiás 
nesta Casa, e tenho certeza de que S. Ex-. que ainda tem mais de 
quatro anos pela frente, muito- ainda irá fazei pelo nosso Estado. 
pois é um homem- de bem- o que é desnecessário dizer, porque 
esta Casa já o cOnhece:- - -- _ __ _ _ 

O Sr. Moisés Abrão- Permite-me V. Ex• Um aparte, nobre 

Senador? 
O SR JACQUES SILVA - Com todo o prazer, nobre Se

nador Moisés Abrão, do Estado onde nasci, o Tocantins. 
O Sr. Moisés Abrão -senador Jacques Silva, é para mim 

uma alegria muito grande poder compartilhar deste momento em 
que V. Ex- assume a cadeira do ex-Senador_ Iram Saraiva, que a 
deixou para exercer função nó Ttibuõ.ai de Contas da União. Há 
muito tempo conheço V. Ex•, colegas de executiva de partidos, em 
Goiás, -CóilheçO bem a sua militância, durante esses anos todos, 
dentro do P:MDB, em Goiás, a sua dedicação. o seu carinho e _o 
seu desprendimento, sempre que a causa pública esteja em primei
ro lugar. E a minha alegria é dupla, em vê-lo assumir a cadeira do 
nobre Senador Iram Sarava e em saber que o Estado de Tocantins 
tem outro Senador. já que V. Ex• é filho de Filadélfia, portanto, 
um tocantinense legítimo. Aproveito a oportunidade para desejar a 
V. Ex• todo o sucesso, e cjue eiri todos esses meses eni que poderá 
se dedicar à causa do nosso País, do nosso povo, tenho a absoluta 
certeza e a convicção de que não só esta Casa, mas também o nos
so País ganhará muito com a participação de V. Ex• nestes traba
lhos legislativos até o final do ano. Meus parabéns. 

O SR. JACQUES Sll..VA- Muito obrigado, Senador Moi
sés Abrão. 

O Sr. Meira Filho - Permita-me um apãrte, nobre Senador 
Jacques Silva? 

O SR. JACQUES SILVA- Ouço o aparte do nobre Sena
dor Meira Filho. 

O Sr. Meira Filho- Nobre Senador, V. Ex• já ouviu o que 
se disse a respeito do nosso querido Iram Saraiva. V. Ex• o conhe
ce tanto quanto nós ou talvez até mais do que nós. S. Ex• mereceu 
e continuará merecendo as honras desta Casa,. O Ministro Iram Sa
raiva representa um grande Estado, que classifico como um dos 
maiores da Federação brasileira, pois situOu Brasília ~m suas ter
ras. As terras que hoje pertencem a Brasília de que Estado eram? 
De Goiás. O que era Tocantins? Também Goiás. Mais esse Estado 
cresce perante a consciência nacional, com o qual lido desde que 
cheguei para estas plagas. AfeiÇoei-me a ele como se fósse o ptó- -
prio pedaço de chão onde nasci, ria Paratôa. O Senador Ronan Tito 

- dizia,- ãinda há pouco, que esta é uma grartde Casa. Apenas acres
cento, sem discordar daquilo que S. Ex• falou, que o Senado é 
mais que mna Casa, é uma universidade, onde s6--não aprende 
quem não quer. Ninguém chegou a esta Casa sem méritos. Cada 
um tem a sua característiCa. a sua peculiaridade. mas todos têm 
méritos perante a Nação para ocupar estas cadeiras, da mesma for
ma que V. Ex• Seja bem-vindo ao Senado Federal. 

O SR. JACQUES SILVA- Muito obrigado, Senador Moi
ra Filho. a quem conheço de muito tempo, através de seu progra-
ma na Rádio Nacional. -

Senador Moisés Abrão, gostaria de ser adotado, realmente, 
como o quarto Senador do Estado __ do Tocantins, naturahnente sem 
prejuízo- do Estado de Goiás, e com -::1. permissãO tambéril dos nos
sos ilustres SenadOres Carlos Patrocínio e João Rocha. 

Foi lá no Tocantins, em Aragua:Úla, que começamos como 
Vereador, h?_ algum tempo, e • graças a Deus, chego a esta Casa 
sucedendo ao Senador Iram Saraiva, que foi escolhido pela unani
midade dos seus pares para ser 1\@listro do Trib"unal de Cpntas. 
Ele foi o segundo goiano a ocupar esse cargo; o primeiro foi o 
ilustre Ministro Wagner Estelita Campos. de saudosa memória, 
goianó ilustre da cidade de Catalão. O Senador Iram Saníiva foi 
também o primeiro a ser escolhido por este Congresso, depois do 
advento da Constituição de 1988. 

Para firializar, agradeço aos meus companheiros e amigos 
que estiveram ontem aqui p~ prestigiar a,noSsa poSse. Agradeço. 
de modo especial, aos ex-Governadores Iris Rezende e Siqueira 
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Campos? este último do Estado de Tocantins. 
Estou à disposição dos meus pares para1 na medida das nos

sas limitações, Colaborar para a grilndeza desta Casa. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Jacques Silva, o Sr. Jú
lio Campos, ] 0 Secretário, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo SrP Júnia Marise, 36 Secretária. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Sobre a mesa,. 
projeto de lei que será lido pelo Sr. I" Secretário:· 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI N" 54, DE 1924 

Autoriza o Poder Executivo a conceder pensõ
es especiais a Maria Cecília Bevilacqua de Paiva e a 
Maria Teresa Bevilacqua de Paiva, netas do jurista 
brasileiro Clóvis Bevilacqua. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica o Poder Executivo autorizado a conceder pen

sões especiais, no valor de R$214,22 (duzentos e catorze reais e 
vinte e dois centavos) cada wna, no mês de agosto de 1994, a Ma
ria Cecilia Bevilacqua de Paiva e a Maria Teresa Bevilacqua de 
Paiva, netas do jurista brasileiro Clóvis Bevilacqua. 

Parágrafo único. As pensões especiais de que trata este arti
go. reajustáveis nos mesm_9s_!rulices adotados para as demais pen
sões pagas pelo Tesouro Nacional, não podem ser acumuladas 
com qualquer outra vantagem paga pelos cofres públicos e extin-
guir-se-ão com a inerte das beneficiárias. -

Art. ZO A despesa decorrente desta lei correrá à conta de En
cargos Previdenciáriós da União - Recursos sob a supervisão do 
Ministério da Fazenda. 

Art. 3a Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4a Revogam-se as_disposições em contráriO. 

Justificação 
A presente proposição visa a autorizar O Poder Executivo a 

conceder pensões especiais a Maria Bevilacqua de Paiva e a Maria 
Teresa Bevilacqua de Paiva, netas do consagrado jurista brasileiro 
Cl6vis Bevilacqua, de relevantes serviços prestados à Nação, nota
damente na elaboração do Código Civil Brasileiro, quando teve 
atuação destacada. 

Seu firme propósitO de s&V-ii, colocando seus ideais acima 
de tudo, inclusive da própria farnilia, causaram-lhe e aos seus de
scendentes: vários dissabores. Quando veio a falecer, nem mesmo 
casa própria possuía. -

Suas netas, beneficiárias desta lei, têm passado por sérias 
dificuldades de caráter fmanceiro. Por estas razões, no intuito de 
prestar merecida homenagem àquele ilustre brasileiro, apresenta
mos a presente proposta. 

Sala das Sessões, em 18 de agosto de 1994. - Senador 
:Marco Macicl. 

(À Comissão de Assuntos Sociais- decisão terminativa.) 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O projetO lido 
será publicado e remetido à comissão corilpetente. 

Sobre a mesa:, re()uerimentci que s~ lido pelo Sr. la Secre
tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 656 DE 1994 
Nos termos do artigo 13, parágrafo la, do Regimento Inter

no, requeiro seja Considerado como de licença autorizada o perio
do de la, 4, 5, 13, 19 e 22 de julho do corrente ano, quando estive 
ausente dos trabalhos__ da Casa, devido a compromissos político:-

partidários em meu Estado. 
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1994.- Senador Carlos 

Patrocfuio. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- -A votação do re

querimento fica adiada por falta de quorum. 
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr" Presidente, peço a 

palavra para uma breve comunicação. 
A SRA. JÚNIA MARISE- Tem a palavra o nobre Sena

dor Mansueto de Lavor. 
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Para uma 

comunicação. Sem revisão do orador.) ...:.-sr Presidente, sz--s e Srs. 
Senadores., a notícia divulgada, ontem, pela imprensa nacional so
bre _o desvio de produtos alimentícios nos depósitos do Governo 
ou em companhias contratadas pelo Governo para efetuarem esses 
depósitos precisa de rigorosa apuração. 

Não é de hoje, eminente Presidente, que esses fatos vêm à 
opiníão nacional, sem que até o momento haja uma explicação sa
tisfatória. Todos nos lembramos de que o desperdício, a deteriora
ção de alimentos ou de produtos agricolas, annazenados pelo 
Governo. têm sido objeto de denúncias nas campanhas eleitorais 
ou fora delas. 

O ex-Presidente Collor fez um dos seus programas eleito
rais baseado no fato de que o Governo não cuidava dos depósitos 
alimentares, enquanto a população passava fome. Ele divulgou 
que os estoques do Governo tinham toneladas e toneladas de arroz 
apodrecendo em diversos dos seus armazéns. Durante todo o de
correr do atual Governo, essas denúncias também se repetiram e, 
até hoje, não houve sequer um relatório, um documento, uma ex
plicação- -cabal para apontar quem são os responsáveis, como se 
processam esses contratos com companhias para depósito dos es-
toques governamentais. Quem é responsável? -

Antes, o prejuízo para o povo, que é o proprietário desses 
estoques, era decorrente do apodrecimento nos armazéns desses 
produtos, em virtude do mau condicionamento que eles sofriam. 
dos alojamentos deficientes e inadequados, afinal. toda uma série 
de fatores que levavam os estoques governamentais a sofrer gran
des baixas por prejuízos constatados ali mesmo. Mas, agora, não 
apenas ocorre a incúria nos -armazenamentos, nos acondiciona
mentos, mas sim o desvio, o roubo. São centenas e milhares de to
neladas. Faz-se um cáiculo e conclui-se que O recente desvio de 
alimentos e de produtos agrícolas dos estoques estratégicos do Go
verno desviados - e até--agora não apurados - são bem maiores do 
que todos os recursos destinados à campanha governamental de 
combate à fome, por exemplo. Entã~ os alimentos desviados, cri
minosamente, dos depósitos goveinameritãis superam, em seu vo
lume, os alimentos necessários para debelar a fome de segmentos 
importantes da população brasileira, principalmente das crianças. 

Venho registrar, nesta Breve Comunicação, a necessidade 
da abertura, por parte do Ministro da Agricultura, SiDval Guazzel
li, wn inquérito rigoroso. para que possamos ter, o mais breve pos
sível, uma explicação dessa situação. 

O Governo tem que dar satisfação desse quadro de incúria 
e, agora, até mesmo de malversação de bens públicos, tão essen
ciã:is quarito os prOdutos agrícolas, principalmente os alimentos ar
mazenados que faltam na mesa de tantos brasileiros. 

Creio que o Presidente Itamar Franco tomará todas as provi
dências necessárias. O_ alimento que está faltando na mesa de 22 
milhões de brasileiros está sendo desviado criminosamente, quan
do não. apodrecendo nos armazéns. 

Realmente, a opinião pública brasileira, a Nação merece 
uma explicação sobre essa situação, e deve ocorrer a punição dos 
culpados. 

Não vamos aqui cuidar de CPI porque já houve CPI de im-
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portação de alimentos. Seria o Cãso de uma averiguação JX>r parte 
do Congresso Nacional; mas este momento eleitoral não pennite 
esse trabalho, pois faltaria quorum. 

Em perdurando essa situação e em- não se oferecendo um 
esclarecimento detalhado, convincente, desse episódio, haverá, 
acreditamos, oli:lissão do Governo; mas esperamos e confiamos 
que o Presidente Itamar Franco, cioso nessa questão do tratamento 
da coisa pública- devemos fazer juSiiçã.-ã Sua Excelência quanto 
a sua convicção de que é preciso tratar a coiSa pública com respei
to à eqüidade e à moralidade-, vai esclarecer esse fato. 

Temos, reiterãdamente., notícias do prejufzO ·que-a sociedade 
sofre com a dimiriUíção desse·s estoqi.IeS~--mas, agóra, ·a questão é 
mais grave. Não-é somente a incúria. nOO é·sotiiente·as·condfÇões 
inadequadas de armazenamento, mas, sim, roubo, -que está faUndo 
com que os estoques governamentais diminuam da noite para o 
dia, sem que haja esclarecimentos suficientes e que as pessoas res
ponsáveis, a começar das- empresas ·contratadas e dos agentes go
vernamentais, sejam punidas. 

É o meu apelo, sr Presidente, no sentido de que esse escla-
recimento seja dado o quanto antes à Nação brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr" Presidente. 
COMPARECEM MAIS OS SENHORES: 
Alfredo Campos -' Epitácio Cafeteira - Gilberto Miranda -

Henrique Almeida- Hugo Napoleão-_ Hyâekel_Freitas- Jacques 
Silva- José Fogaça~ Júlio Campos- Valmir Campe1o. 

A SRA- PRESIDENTE (Júnia Marise)- A Presidência, 
nos termos do art 174 do Regimento Interno, dispensa o período 
correspondente à Ordem do Dia da sessão de hoje. 

A SRA_ PRESIDENTE (Júnia Marise) - Nada mais ha
vendo a tratar, a Presidência vai enceriãr os trabalhos, designando 
para a sessão ordinária de terça-feira, dia 23, às 14h30min, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 44, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos terniOS dó 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de_D_ecreto Legislativo 

n• 44, de 1993 (n• 250/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a pennissão- da Rádio Independente Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grand.e do Sul, tendo 

Pareceres, -proferidoS em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação: 

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

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

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 45, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia -no_S_ termOs do 

art. 375, Vill, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 45, de 1993 (n• 253/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Capinzal Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de CapínZál, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substit\tição à Comis
são de Educação.-

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Laudo, favo
rável ao projeto; 

- 2o pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro~ 
pela regularidade dos atas 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, Vill, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 46, de 1993 (n• 248/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Fraternidade 
Ltda para explorar serviço de radiodift.isão Sonora em freqüência 
modulada na cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição à Comissão 
de Educação: 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco. 
favorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atas e procedimentos concernentes à propo
sição. 

:...4-· 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 48, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos dei 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) .. 
Votação, em turno-úiilco--:- do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 48, de 1993 (n• 264/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em _.freqüência modulada 
na cidade do Rio de_ Janeiro, Estado do Rio óeJIDleiro, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello, em substituição à ComisSão de Educação: 

- 1 o pronunciamento: favorável. ao projeto; 
- 2o pronunciamento: pela regularidade dos atas 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, VIII, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 49, de 1993 (n• 273/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a pennissão 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 Pleniú-io, em substituição à Comis
são de Educação: 

:.. 1 o pronunciamento: Relator: S_enador Amir Lando, favo
rável ao projeto; 

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

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"52,DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos dO

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
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o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago 
L tela, para explorar serviço de radiodifusão sonora em cinda média 
na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pareceres, favoráveis, profé:ridos em Plenário, em substitui-
ção à ComissãO de Educação: " 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo, 

pela regularidade dos ates e 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 turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 55, de 1993 (n" 267/93, na Cfunara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Paquetá Empreendimen
tos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na -cidade de FI ariano, Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 7, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n"7, de 1994 (n" 308/93, na Cfunara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Ci.Iltura de Timbó Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 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 terinõs -do _ 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla~ 

tivo n• 9, de 1994 (n" 301/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV 
Tapaj6s Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na cidade de Santarém, Estado do Pará, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em si.Iõstituição à Comíssão de Educação. 

-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" 297193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Novo Hambur~ 
go, Estado do Rio Grande do Sul, terdo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitui~ 
ção à Comissão de Educação: -

-1° pronunciamento: Relator: Senador João França, favo~ 
rável ao projeto; 

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

-li-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 11, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 
Votação, em turno úriko, do Projeto de Decreto Legislativo 

n• I!, de !994 (n" 265/93, na Cãn1ara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão Outorgada à S.A., Rádio Verdes Ma
res, para explorar serviço de radiodifusão sonora- em freqüência 
moduladana cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo 

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

-12-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 12,DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 12, de 1994 (n" 319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga pennissão à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres, favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: Se
nador Meira Filho, em substituição à Comissão-de Educação: 

-l0 pronunciamento: favorável ao_ projeto; 
-2-0 pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi-

mentos concernentes à proposição. 

-13- ~ 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" IS, DE !994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, Vill, do Regimento Interno) 
Votação, em turno úriíc_o,-do Projeto de Decreto Legislativo_ 

n• 18, de 1994 (n" 252/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Araguaia l1da. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Araguaína, Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em SubstituiÇão à Comissão de Educação. 

-14-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 19, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único,--àtJProjeto àe Decreto Legislativo 

n• 19, de 1994 (n" 254193, 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 (televisão) na 
cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocfuio, em substituiçãO à Comissão de Educação. 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 23, DE 1994 
(Ein regime de urgência, nos tenno do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

_ __ Votação. em turno único, do PrOjeto de Decreto Legislã.tivo-
n0 23, de 1994 (no 327/93, na Câmara dos Deputados), ciue aprova 
o ato que renoVa a concessão outorgada à Rádio Montanhês de 
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Botelhos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Botelhos, Estado de Minas Gerais, tendo 

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

-16-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO 

N"24,DE 1994 
(Em regime de mgência, nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 
Votação, em tninO úhico, do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 24, de 1994 (n• 328193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Ftu1dação de Ensino Superior- do 
Vale do Sapucaípara executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência:- rriodulada.. 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 substiruição à Comissã_Q de Educação. 

-17-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO 

N" 62, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati

vo n• 62, de 1993 (n" 268/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Vila Real Ltda. para explorar serviço de ra:diodifusãó--sonoi"a em 
onda média na cidade de Cuiabá, Estado de Mato_ Grosso. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEG!SLATNO 

W64,DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termo do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Decreto Le
gislativo n° 275/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
EmiSsora Paranaense S/ A para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens (televisão), na cidade de Londrina, 
Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação.) 

-19-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO 

N" 69, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 
Discussão, em turno únicO, do Projeto âe Decreto Legislati

vo n• 69, de 1993 (n• 313/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à RádiO- Mariana Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonorã ém frci]_üência modulada 
na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de 
parecer de Educação.) 

-20-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO 

N"21,DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nõs teiinos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 
Discussão, em turno único, do Projeto de_ Decreto Legis

lativo n• 21, de 1994 (n• 292/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permiSsão da FM Rádio Inde
pendente de Arcoverde Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de Arcoverde, 

Estado de Pernambuco. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação.) 

-21-
PROJETO DE LEI DA CÂMA.RA N"l6, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
16, de 1994 (n°-2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o 
art. 236 da Constiruição Federai, dispondo sobre serviços notariais 
e de registro, tendo 

Pareceres 
-sob n•l32, de 1994, da Comissão de Constituição, Justi

ça e Cidadania. favorável ao Projeto com Emendas D
0
S 1 e 2 -

CCJ, de redação, que apresenta; 
- de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em substi

Olição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pela ie
jeição das Emeridas TI0 S 3 a 26, de PlenáriO. 

-22~ 
OFÍCIO N" S/56, DE 1994 

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

Ofício n° S/56, de 1994, através do qual o Banco Central 
do Brasil encaminha a solicitação da Prefeitura do Rio de J a
neiro no sentido de que aquele Município possa emitir Letras 
Financeíras do Tesouro Municipal, cujos recursos serão desti
nados ao giro de sua díVida mobiliária, vencível no 2o semestre 
de 1994-. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Econômicos.) 

-23--
0FÍCIO N" S/63, DE 1994 

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

Ofício n° B/63, de 1994, através do qual o Governo do 
Estado de Pernambuco solicita autorização para realizar opera
ção de crédito externo jllilfo aO Brasilian American Merchat 
Bank, no valor de US$50,000,000.00, equivalentes a 
R$50.000.000,00, em 1 o de julho de 1994, cujos recursos serão 
destinados a projetas previstos no art. 2° da Lei no 11.096, de 
30-6-94. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Econômicos.) 

-25-
0FÍCIO N" S/66, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 330, b, do Regimento Interno) 
Oficio n• S/66, de 1994, através do qual o Governo do Es

tado de Minas Gerais solicita autorização para alterar o percen
tual de rolagem de sua dívida mobiliária, vencível no 1 o semestre 
de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.) -

-26-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N" 184, DE 1993 
Votação, em turno Unico, do Projeto de Lei da Câmara no 

184, de 1993 (ri" 1.568191, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
concessão de Q_esconto nos valores dos ingressos em espetáculos 
culturais e artísticos para pessoaS idosas ou portadoras de deficiên
cia física. tendo 

Parecer sob no 150, de 1994, da Comissão 
-de Assuntos Sociais, favorável com Emendas de D.os I e 2 

- CAS, que apresenta. 
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-27-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N"27,DE 1991-CO.MPLEMENTAR 
Votação, em turno úníco, do Projeto de Lei _do Senado 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 ináximos, e dá outras 
providências, tendo 

Parecer favoráveL proferido em Plenário, Relator: Senador Ney 
Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos Eoonômloos. 

-28-
REQUERIMENTO N' 484, DE 1994 

Votação, em turno 6nico, do Requerimento n° 484, de 1994, 
do Senador Marco Maciel, solicitando, 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 so
bre o quadro de mortalidade infantil no Brasil, especialmente nas 
regiões mais pobres, e apresentar as sugestões e medidas que o ór
gão proporá ao Senhor Presidente da República, com vistas a en
frentar tão grave questão. 

-29-
REQUERJMENTO N• 638, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 638, de 1994, 
da Senadora Júnia Marise, solicitando, nos termos do art. 172, in
ciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Pro
jeto de Lei do Senado n° 160, de 1992, de sua autoria, que 
submete a nomeação do Secretário da Receita Federal à prévia 
aprovação do Senado Federal. 

-30-
REQUERIMENTON·64t,DE 1994. 

Votação, em turno único, do Requerimento-no 641, de 1994, 
do Senador Lourival Baptista, solicitando, nos termos do art. 172, 
inciso L do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei da Câmara n• 113, de 1994 (n• 4.146193, na Casa de 
origem), que dá nova redação ao art. 1• da Lei n• 8.072, de 25 de 
julho de 1990, que -"Dispõe sobre crimes hediondos, nos tennos do 
art. 5°, inciso XLlll, da Constitt.Uçãõ Federal. e determina outras 
providências". 

-31-

Apreciação do Edital de Privatização da Empresa Brasileira 
de Aeronáutica S.A., - EMBRAER, nos termos da Resolução no 
53, de 1994, do Senado Federal. (Dependendo de parecer da Co
missão de Assuntos Econômicos.) 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão- às 16h15min.) 

ATO DO PRESillENTEN"286, DE 1994 

O Sr. Presidente do Senado Federal, no uso da atribui
ção que lhe foi coD.ferida pelo art. 6°, § 2°, da Resolução no 
42, de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei n° 
8_112, de 1990, resolve, designar ANTONIO ALBERTO DE 
CARVALHO, matríCula 1566, Analista Legislativo, Área 
Processo Legislativo, Nível 111, Padrão 45, do Quadro Pes
soal do Senado Federal, para substituir a Diretora da Subse
cretaria de ArquiVo, Símbolo FC-8, ein-·seus impedimentos 

eventuais. 
Senado Federal, 17 de agosto de 1994. - Senador Júlio 

"CamPos, Presidente em exercício. 

ATO N• 203/94 

Que aposentou EDENA DINIZ VIANNA, Técni
co Legislativo, nível TI, padrão 30. 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal do presente ato, para ex
cluir o art. 41 da Res_olução (SF) n° 42193 e incluir o art. 193 da 
Lei n• 8.112/90. 

Senado Federal, 16 de agosto de 1994.- Senador Júlio Cam
pos, 1 o Secretário, no exercício da Presidência do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N' 277194 

Que aposentou MARL Y CERQUEIRA CARNEIRO, Téc
nico Legislativo, Nível ll, Padrão 30. 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal do presente ato, para ex
cluir o art. 41 da Resolução (SF) n• 42193 e incluir o arL 193 da 
Lei no 8.112/90. _ 

Senado Federal, 16 de agosto de 1994. - Senador Júlio 
Campos, 1 o Secretário, no ciX:eicício da Presidência do Senado Fe
deral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N' 107, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 283 do Regulamento Administrati- -
vo, e tendo em vista o disposto no Processo n° 013307/94-0, re
solve designar os servidores ADALBERTO JOSÉ ROLIM 
TUBBS e RACHEL ALVES, do Prodasen, MARIA DE FÁTI
MA MASCARENHAS, do Cegraf, e JOÃO FRANCISCO COS
TA MEIRELLES, ROGÉRIO BRAGA DE FIGUEIREDO E 
RAIMUNDO PAULO G. DOS SANTOS, do Senado Federal, 
para, sob a presidência do primeiro, integrarem grupo de traba
lho incumbido de, no prazo de 60 (sessenta) dias, reavaliar a estru
tura técnica e administrativa da Subsecretaria Técnica Eletrônica. 

Senado Federal, 16 de agosto de 1994. - Paula Cunha 
Canto de Miranda, Diretora-Geral em exercício. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 108, DE 1994 
O Diretor-GeJ:a] do Senado Federal, no uso da atribuição 

que lhe foi conferida pelo art. 7°, § 2°, da Resolução D0 42, de 
1993, e tendo em vista o que consta do Processo n° 014.143/94-1, 
resolve dispensar MARCIANO RAFAEL DA SILVEIRA, a partir 
de 16 de agosto de 1994, do cargo em comissão de Assessor Téc
nico, do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1994. - Manoel Vilela de 
Magalhãe5; Diietor-Geral do Senado Federal. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N•109, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7°, § zo, da Resolução no 42, de 
1993, e tendo em vista o que consta do Processo no 014.046/94-6, 
resolve dispensar a pedido EMÚ..IO HUMBERTO CARAZZAI 
SOBRINHO, a partir de 11 de agosto de 1994, do cargo em co
missão de Assessor Técnico, do Quadro de Pessoal do Senado Fe
deral. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1994.- Manoel Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral do Senado Federal. 
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CONGRESSO NACIONAL 
Emendas apresentadas perante a Comissão Mista destinada 

a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 581, de 
12 de agosto de 1994, que "dispõe sobre os quadros de cargos do 
grupo-direção e assessornmento superiores - DAS - da Advoca
cia-Getal da União". 

efetivos. Esta regra, que impediria o lQteamento fisiológic_o de 
cargos de confiança foi um enorme avanço no sentido de propiciar 
a profissionalização e o fortalecimento dos quadros da adminislra
ção direta, autárquica e funciona~ obrigando os dirigentes a recru
~l;ll intra máquina os dirigentes até o riível de DAS - 4, pelo 

-------------------~-----=s, e foi proposta pelo próprio Executivo. Todavia, manobras 
Congressistas 

Depntado Augusto Carvalho 

Deputada Maria Lam 

Emendasn"' 
002-

001 

MEDIDA PROVISÓRIA N• 581, 
DE 12 DE AGOSTO DE 1994 

Dispõe sobre os qnadros de cargos do Grupo 
Direção e Assessorameolo Superiores- DAS da Ad· 
vocada·Geral da União. 

EMENDA SUPRESSIV A 

Suprima-se o art. 4° da Medida Provisória n• 581, de 12 de 
agosto de 1994. 

Justificação 

O dispositivo que se pretende suprimir é um autêntico "caotra
bando palaciano" na medida provis6ria, condicionaodo a eficácia do 
parãgrafo único do art. 6• da Lei n• 8.911, de 11 de jullio de 1994, A 
implantação de plaoos de catreim na Administração Fedeial. O refeii
do parágrafo único do art. 6• da Lei n• 8.911 foi um dos mais notáveis 
avanços da Adminislração Pública ao ddmninar que apenas os car
gos de conf'J.ança dos dois níveis hierárquicos superiores se
riam, doravante, de livre provimentO, devendo todos os de
mais ser providos apenas por servidores ocupantes de cargos 
efetivos. 

É uma condição irmcional e absorda e não merece a menor 
chance de acolhida. Primeiro, por ser matéria estranha ao objelivo 
da medida provisória. Segundo, porque torna letra morta a deter
minação de que todos os cargos de confiança infeiiares aos dois 
mais elevados níveis hierárquicos da Administiação sejam provi
dos exclusivamente por servidores públicos ocupantes de cargos 

palacianas tratar.un de inviabilizar a sua aplicação: enquanto os re
~ ferldoi~'planos de carreira" não forem aprovados - o que pode le
v~ anos para ocorrer- não se aplica a exclusividade. Além disso, 
não é necessário estabele_cer esta condição: a nonna cuja aplicação 
fica condicionada não guaroa rehção de dependência com os "pla
nos de c.arreira", mas sim de complementaridade: já vigora norma 
que limita o.acesso a 50% dos cargos de DAS I a 3 a servidores 
-"do quadro do 6rgão ou entidade"; em outros casos, há determina
ção de preferência para provimento de cargos por servidores de 
determinadas carreiras, conforme o órgão; maS mela justifica uma 
reserva 31llpla de cargos nnm determinado órgão ou eniidade para 
servidores de uma carreira especifica, regida por determinado pia-
no. 

Sob o manto de uma pretensa sujeição a planos de carreira, 
o que o art. 4° faz é "melar'' _indefmid.amente a wlicação da regra, 
que teria como efeito o úripedimento de que Ministros de Estado e 
o Presidente da República possam prover os milhares de cargos de 
confiança de _nível mais baixo coin pessoas estranhas ao setviço 
público, borlando o ingresso por concurso público (já que nniitos 
destes cargos têm sido criados apenas para contratação de técnicos 
que nenhuma "comissão" exen:em'~ e promovendo uma foxma de 
terceirização completamente irracional. 

Propomos, assin:t. a sua supressão, assegurando a vigência 
plena do art. 6• da Lei n• 8.911 de modo a ganmiir a moralização e 
a proflSsiorJAlização do provimento de cargos comissionados na 
Adminislração Pública. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1994.- Maria Laura. 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 581, 
DE 12 DE AGOSTO DE 1994 

Acres~nte-se o seguinte art. 5° a esta_ medi_9a provis6ri.a, :re-
numerando-se os demais artigos: - -

Art. s• o parágrafo único do art. 6" da Lei 8.911, de 11 de 
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MANOEL Vll..ELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
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julho de 1994, passará a ter a seguinte redação: 
"A designação para as Junções de di:reção. chefia e assesso

ramento recairá. exclusivamente, em servidor ocupante de cargo 
efetivo, da adminislração pública, direta, indireta, autárquica e 
fundacional, exceto quando se tratar do limite estabelecido no inci
so m do art. s• da Lei n• 8.911/94". 

Justificação 
Tradicionalmente, o Executivo recone aos quadros de pes

soal da adminislração pública indireta na busca de funcionários 
habilitados ao desempenho de cargos de di:reção. chefia e assesso
ramento. A restrição atnalmente impcsta pela Lei n• 8.911 impos· 
sibilita este iDtercâmbio entre os 6IEios, na medida em que obsta a 
nomeação de empregados da administtação indireta pam aqueles 
cargos. Parece-nos mais adequada a flexibilização do normativo 
pam que o titnlar da pasta tenha a liberdade de escolher seus auxi
liares dentro de universo mais amplo - adminislração direta, indi· 
reta, autárquica e Fundacional.- Deputado Auguato Carvalho. 

Emenda apresentada perallle a Comissão Mista destinada a 
examinar e emitir parecer sobre a Medida Provis6ria n• 582, de 12 
de agosto de 1994, que ''autoriza a utilização de recursos do Fundo 
da Marinha Mercante- FMM, em favor da companhia de navega
ção Lloyd Brasileiro- L!oydlrás. 

Congress:fsta EmendaN• 

Deputado Clóvis Assis 001 

EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA N' 582, 
DE 12 DE AGOSTO DE 1994 

Dê-se ao caput do art. 2° a redação seguinte: 

"Art. 2• Após a pronmlgação desta lei o estatuto 
social da empresa Lloyd Brasileiro - L!oydbrlis - será 
adequado ao sistema de administtação por co-gestão, 
não participaudo do Programa Nacional de Desestatiza
ção." 

Suprima-se o parágrafo único do art. 2• 
Suprima-se o inciso ID do art. 3° 

Justificação 

O Lloyd Brasileiro, empresa de 104 anos de idade, foi a en
tidade que abriu nossas linhas de navegação alravés do mundo. 
Fruto de enfrentamento êntre sua admiriiStração e ii l'iesidência da 
República, durante o governo Collor, a qual a antiga administxação 
mandou pam portos onde, o L!oyd tinha dividas os melhores na
vios, para estes serem 8ll'eStados e, desse modo, se forçar o Gover-
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no e_ resolver pendências fmanceiras passadas, foi o Lloyd leva
dO à situação de perder credibilidade jurito aoS clientes (anes
tos) e, conseqíientemente, ir tendo dificuldades cumulativas. As 
tentativas de solução não eram globais: intentava-se sanar um 
problema sem dar-se condições de recuperação global à compa
nhia. 

Lamentamos tudo acima descrito e IoÚvamos a iniciativa do 
Cougresso Nacional que no dia 14 de junho do corrente ano apro
vou a Medida Provisória n• 499/94, adotando, na forma do Projeto 
de Lei de Conversão. providências tendentes ã recuperação do 
Lloyd Brasileiro, esvaziando, no que diz respeito à venda de ativos 
da empresa- art. 2° e seu parágrafo único e inciso m do art. 3• -. 
o conleúdo da presente medida provisória. A emenda ora apresen
uda tem por escopo garantir, respeitando decisão já tomada por 
este Parlamento, a inteira realização de um plano completo que 
visa a plena recuperação da Companhia de Navegação Lloyd Bra
sileiro- Lloydbr/is. 

Por ~no, lembra-se que a supressão do parágeafo único 
e respectivo art. 2° e inciso m, do art. 3°, se justifica porque o em
préstimo foi concedido por conta e risco do Fundo de Marinha 
Mercante e ao detemrinar tais dispositivos, a 11imediata venda de 
ativos" da companhia para pagamento do empréstimo, fica frustra
do o objetivo maior da operação fmanceira, porque ao invés de 
apoiá-la, muito ao contrário, contribuirá para a liquídação de suas 
unidades produtivas, dificultando mais ainda a obtenção de recei
tas necessárias à manutenção da empresa e ao pagamento da obri
gação contnúda. 

Diante de todo _o_ exposto, tomo por prudente e justa a 
emenda por nós apresentada, ao conf'mnar decisão já fumada 
por esta Casa congressional, evitando um conflito de posições. 
Neste termos, solicito dos nobres pares a aprovação da presente 
emenda. 

Sala das Sessões, de de 1994. - Clóvis Assis, Deputado 
Federal. 

Emendas apresentadas perante a Comissão Mista destinada 
a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória n• 583, de 
16 de agosto de 1994, que "fixa ctitérios pam a progressiva unifi
cação das tabelas de vencimentos dos senridores civis, altera. o 
Anexo n da Lei n• &.237, de 30 de setembro de 1991, para imple
mentação da isonontia a que se refere o § I • do art. 39 da Consti. 
tnição, e dá outras providências". / 

Co~ 

Deputada Maria Laura 

Deputado Paulo Ramos 

Emendasn~ 

001,002,004,005 

003 
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MEDIDA PROVISÓRIA.!.'<' 583, ou todo mundo ganhar igual. É ganharigual quem faz amesnia 
DE 16 DE AGOSTO DE 1994 coisa.i!'dependentementedo6rgãoouPoderondetrabalhe. 

Fixa critérios para a progressiva uD:ificaçãó 
das tabdas de vencimentos dos servidores civis, alte
ra o Anel<o II da Lei n• 8.237, de 30 de agosto de 
1991, para implementação da isonomia a que se refe
re o art. 39, § 1' da Consti1uição Federa~ e dá outras 
pro-.ldênclas. 

EMENDA MODJFICATIV A 
Dê-se, ao ar!- 2', a seguinte ,..dação:_ 

E por isso que só se_ (a:rá, isonomia quando o Técnico de -
Contabilidade do Judiciário, Legislativo e Executivo tiverem o-· 
mesmo vencimento e vantagens báSiCas, ·resS3.IVàdás~ como diz : 
a Constituíção, as vantagens relativas· à natureza-oU local de 
trabalho, destinadas a compensar condições pecUnares de exer
:cício que demandem maior desgaste O'!l_dificuldade. (\regra se 
.aplica a todos os cargos que tiverem similâ.r. _ Úril policial jã
mais serã atingido pela "isonom.ia elttre podere·S", poís não ijá 

:-quem exerça esta tarefa nos demais poderes, mas o médico e~o_"' 
:.engenheiro, sim. Um fiscal de tributos, da mesma formà, deve

"Art. 2° A equiparação do ve_ncimento básico dos •,ter isonomia detltro do EXeCU:tiVo.OOmó_õutros_-.fiScâls' cBle· exer-_ 
sexvidores civis do Poder Executivo-ao dós SerVidores '_çam tarefas semelhantes ou idêntiCas. NU.nca-CÔm•um técnicoz: 
dOS POderes Le&islirtivo é.Júdiciãrio, bein-éciiúõ dóTn:<·-dc.J.n.diciário ouJ..egisl~tivo,.· .N~o, -~~ 'ÇQI!lpara o· <We' ,nãç tem.· 
bunal de Contas da ·uriiãó e 'do MiniS!enõ l'ilblioo dá · ·· oompàração. E; aós militares; esta preiníssa 'é mais 'do' que váli
União, far-se-~ de f~_grada.t,iV~ e D.õSÜrpfr~s-~ d"is~~ d~:_ é t_~ativa. _Como inclulr âS inilitàreS n,a'iSoridmia? A queni 
ponibilidades flll8IU:eiras.e orçamentárias da .União, p3.e;-. comparar um teriente-avià.dôr, ou u~: ~b.o-~rneteifç? So~p.~nte 
diante a implantação de matriz isonômica de vencim.en-. há· alguma espécie de COl;)lparação, e ainda as~i!n. relãtfv:a, D.Q' 
tos, que: caso dos oficia1s-gerierais "çQJti'ôS_ c·ivíS niaís graduados, e no 

I- terá como limite inferior o menor Vencinie'n:io casú dOs taifeiios, comparáveis- aos c:atgcis dpetación'ais' dO Ser
~içq permitida e,_ ~o l,imite superior o maiQl" venci- viço civil. _ _ · _ ' · · - -
me_nto básico, nos termos <h! Lei n~ 8.448,. ~ 199~1 ou A medida provisória em tela. tambéin não representa a-Vanço 
sej~, v~te -veze~ 9- hieno~ _ .. , . . _ _ _ _ · _ n~te s_ehtido. Ljmita-se 1!- ç.qnc~ _- a,Iea~q~~e_- reajustes de 

TI- dev~ pemti~. 9; atriPuição de faix-a~ .de yen- vencimentos diferenciadós entre as· diversas tabelas. procurando 
cimentas, aplicáveis aos qargos _de atribuiçõe~ J.gu,ais: ou', ~pêri:sar em· parte um -reájtiste difêrenêiado' dádC) aos_-lpili~s
assemelhadas, denlro do mesmo Poder 011 entre os trés na data-base de_l993 e esiendido ·aõs servidores do Legislatívo e~ 
poderes; Judí~iário. ' " _ _ ~ · · · · · ' 

JII - sexvirá de base de cálculo para as -~tifica- _ A ú~ca :r~ de ~~ is59 coete?teillente _cOm o Objetivo 
, , ções de. atividad.çs e a!)semelhadas e demai~ vantagens ftnal é de(mrr uma meta: á :t:nafiiz-toonôm.ica, aplicãvel aos Crês po

devidas pelo efetivo exercício e para as vap.tagens espe:. det:e~· con~mp~?? toda~~~ faixaS d? vencimento báSicO, oo,n;w-: 
cíficas de cada carreira ou categoria, destinadas a refletir nor <_lO mator, Pll:_f3- que se possa defmrr. nesta "gra_de'~ única, queri:l 
a complexidade das tarefas, grau de responsabilidade e !!":""ará quanto: desde que o_beclecido, o princípio básico da isoncr 
qualificação exigidos para o seu exerdcio. · tma~ . • . . 

§ l°Ficamreajustadas, a partir de l 0 de ~tembro · ·~ · P~ora, P~ não_~atainda ~i_s·comp1~~o ó qua~, .o 
de 1994, as tabelas de vencimentos e vantagens de que m_a~s~ rac10~al ~-<::_onceder _a _todos os ser;v1dores c~vts do Execuh
tratam os anexos da Lei n° 8.460, de 1992, -aplicáveis vo, .mclustve o_s ocupantes de cargoS: e~ cormssão e funçõe~ 
aos ~rvidores públicos civis do Poder- Executivo da grat~cadas. o mesmo percentual de~reaJU~te (29,_4~%~, que fm 
União, em 20,48% (vinte intéifôs e·quareilt:a e_ oito cen- o arbttrad.o pelo Governo como o concedido aos ~erv1dores de 
tésirilos'porcento}. -- niV~l médi? dÇl o PCC ~ o~niv~i~es, o~d~ _ s_e_ ~e~tra o 

§zoA aplicação do reajuste de-qü.e-ttata 0 pará- ma1or contmgente ru: servtço ~hco. Asstm, se g~te pe~o 
grafo anterior aos servidores civis que, por força de deci- menos CJ1:le tc:xi~s serao beneficiados com ? mesm~ re,aJUSte, J_á 
são judicial ou administrativa, já estCjan:i percebendo que •. em Janerro de 1993, os 28,86% devenam ter sido concedi-
vencimento equiparado aos das tabelas vigentes para o dos Igualmente a todos. o .. -· - • 
Poder Legislativo, far-se-á mediante compensação de . E. como ~za o art. 5 , fica ... aU:DUlda à C?onnssao Especial 
valores, sem redução do valor do vencimento. _ deflD.lT - para vtgorar de preferencta a partrr de novembro -

§ 3o É vedada a extensão do ieajtiSl.e ~ q~~ trata- c~~. será estruturad~ a .nova tabela, un~cada, a "matriz isonô
o § 1 o aos servidores públicos civis dos demais poderes mtca • que deverá atinga a todos os servidores, de_ todos os po-
da União e do Ministério Público da União cujos venci- deres. _ 
mentos básicos tenham sido elevados em percentual su- Sala das-Sessoes, -22 de agosto de 1994.- Maria Lau-
perior ao dos seiVidores do Poder Executivo, mediante a ra. 
concessão de reajustes superiores aas· previStos nas Leis 
n"' 8.622 e 8-676, de 1993, separadaniente oo jil inror' 
porados ao vencimento básico." 

Justificação 

As tentativas de se fazer a isonomia em. nosso País são ve
lha~ de 80 anos. Até hoje, não se conseguiu atingir este objetivo, 
em parte pelas dificuldades flnanceiras e orçamentárias. Mas o 
principal motivo é a resistência dos atores políticos no processo, 
especialmente os que detêm situação privilegiada. Uma outra difi
culdade é a deliberada oposição a qne se entenda o que é, verda
deiramente, a isonomia: não é todo mundo ganhar o máximo, 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 583, 
DE 16 DE AGOSTO DE 1994 

Fixa critérios para a progressiva unificação 
das tabdas de vencimentos dos servidores civis, alte
ra o Anexo II da Lei n' 8.237, de 30 de agosto de 
1991, para implementação da lsonomia a que se refe
re o art. 39, § 1' da Constituição Federal, e dá outras 
providências. 

EMENDA MODIFICA TIV A 

Dê-se, ao arL 3°;a seguiriteredação: 
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"Art. 3° No mês de novembro do cmrente ano, o 
PresideDle da República, oovida a Comissão Especial de 
que txata o art. s· e os 6Q;ãos Ci>Iiipetentes, encaminhará 
ao Congresso Nacional projeto de lei instituindo a ma
triz isonômica de vencimentos, aplicável aos setVidores 
públicos civis dos Poderes da Uniãc, bell1 como propooí 
as demais medidas necessárias à continuidade do proces
so de implementação da isonoDiia de vencimentos no 
âmbito do Poder Executivo." 

Justificação 

A redação do art. 3" é inooneta, pois determina que o Presi
dente da República adotará medidas legais necessárias à imple
mentação da isonomia. Poderia o PresideDle da República adotar 

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

medidas ilegais, sem incoiier em crime de responsabilidade? Ou 
estará se concedendo uma delegação legislativa, pam que legisle 
por conta própria, sem oovir o Congresso? 

Para dar à norma conteúdo mais correto, propomos a pre
sente emenda, determinando que o Presidente da República en
vie projeto de lei ao Congresso, cujo objetivo será implantar a 
matriz isonômica válida para os três Poderes, bem como propor 
as demais medidas consideraâas pela Comissão Especial para 
implementar a isonomia intema no Poder Executivo, em face 
da complexidade dos seus quadros de pessoal e multiplicidade 
de carreiras que s6 intemamente têm paradigma para a isono-
mia. .-

Sala das sessões, 22 de agosto de 1994.- Maria LaUI'B. 

HF"00SS3 J 
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L-~---L------~----~--~--~ "I·---------,,., _________ -----, 

Inclua-se no art 7", o segulnta partgrafo único: 

I 
I 

r 

Panigraf'o único - O dlsposlo no art :z- da L8l n• 8.852, de 4 de fevereiro de 1994 
aplica-se aos Integrantes da carreira lnstllulda pelo Decreto-Lei 
n• 2.225, de 10 de janeiro de 1985. 

JUSTIFICAÇÃO 

O pan\grafo aditado 111m por escopo assegul'lll' que os Integrantes da 
carreira Audiliorla do Tesouro Nar:iciMI llenlllll1l - rwnun.w;lo ArniiiiGI 110 liiiD 
tbcado pela Lei n• 8.852, de 04'02/1994. 

c co.t. l 
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MEDIDA PROVISÓRIA N' 583, 

DE 16 DE AGOSfO DE 1994 

Fixa critérios para a progressiva unificação 
das tabdas de venoimenros dos servidores civis, a1te
ra o Anexo II da Lei n° 8e237, de 30 de agosto de 
1991, para implementação da isonomia a que se refe
re o art. 39, § 1° da Constituição Federal,. e dá outras 
providências. 

EMENDA ADITIVA 

Inclua-s~. onde coubef. 

"Art. . No prazo fixado no art. 4°, o Poder Exe
cutivo enviará aó Congresso- proposta de reestruturação -
de seus cargos de confúlnça e funções de direção, chefia 
e assessoramento. a flm de estabelecer isonomia de retri
buições entre estes e os vigentes nos poderes Legislativo 
e Judiciário. -

Parágrafo único. A proposta de que trata o caput 
considerarâ a necessidade de racionaliiação da estrutura, 
a redução do quantitativo total de cargos de coníumça e 
funções de direção chefia e- issessorãmeilto e fixará as 
normas para o seu prov:i:o1ehto, obedecido o disJXJstO no 
art. 37. v da Corisúfuiçãó." • 

A estrutura de cargos comi.Ssiónãdos do Poder Executivo, 
hoje, é caótica. Mais de I 8.000 C!llltOo _da coníiánça se acuuro!am 
pelos órgãos eentidades da administi'oção fedeia!. Ultiapassam a 
=de 57.000, se somados às funções grnlificãilas de dif......,les 
espécies. E, se somannos as Gratirtcaç&s de Representação e Gra
tificações Temporárias e assemelhadas, cheg~mos a mais de 
65.000, ou seja, 10% do total do efet\v,o federal.: 

Ao mesmo tempo, os cargos de mais alta responsa:biliPa
de, encarregados da direção superior da administiação, têm re
tribuições inisóriàs, frenre aO seuS âtributOs. No Poder Legisla
tivo e Judiciário, os mesmos cargos_~m retribuições muito su
periores, refletindo uma política mafs ~apropriada ãs mesmã.s si
tuações. 

Se, ao longo do tempo, se procura avançar na isonomia en
tre os cargos efetivos, e na atn"buiÇão de melhofes retnOuições ·a 
estes cargos, é necessário também pensar na estrutura de retribui
ções dos cargos comissionados. A Lei n' 8.911, recentemente 
aprovada? resumiu-se a regulamentar a incorpora.ção dos quintos, 
sem nada acrescentar á racionalização da estrutura dos cargos co
missionados e à revisão de suas remunerações. 

A presente emenda visa alertar para a necessidade desta re
visão, necessária para que o futuro triandaláriõ aa Nação possa ter 
condições de governabilidade e para que a isonomia seja comple
ta, alcançando todos os servidores públicos. 

ra. 
Sala das Sessões, 22 de agosto de 1994.- Maria Lau-

MEDIDA PROVISÓRIA N' 583, 

DE 16 DE AGOSfO DE 1994 

Fixa critérios para a progressiva unificação 
das tabdas de vencimentos dos sel"Vidores civis, alte
ra o Anexo II da Lei n' 8.237, de 30 de agosto de 
1991, para implementação da isonomia a que se refe-

re o art. 39, § 1° da Constituição Federal, e dá outras 
providências. 

· 'EMENDA ADITIVA 

Inclua-se, onde couber: 

"Art. 24. Será. concedido adicional de vencimento 
aos servidores pelos cursos realizados. com aproveita
mento, ~erentes ou essenciais ao il;lgresso e promoção 
nas respectivas Carreiras. -

§ 1° O adicional a que se refere o caput será devi
do a partir da conclusão, com aproVeitamento. do curso 
cotl.'espondente. 

§ 2° São fiXadm; os seguintes percentuais de adi
cional, incidentes sobre o vencimento básico: 

I- 10%, n9 caso de curso de aperfeiçoamento, es
pecialização ou íorri:laçãO previstos eiri regulimtento-com 
carga horária de 200 a 1.200 horas; 

n - 18%, no caso de curso de aperfeiçoamento, 
especialização ou formaçãO previstOs em regulamento 
com: cargahoci.:ria ~n_tie 1,.200_e 2?00:h~. 

.. -. m- 35%-Do ciSo de curso de formação pre
visto em regu~3:mento com carga horária superior a 
2.000 horas, ou curso de mestrado, aperfeiçoàmen
to ou especialização específicos, previstos em regu-
lamento; -

IV - 70% no caso de curso de doutorado ou de al
tos estudos, previstos em regulamento. 

§ 3° Ressalvados os -casos previstos· -em regula
mento, será devido ao seJ.Vidor que possuir mais de um 

- · · ·curso-oadicionald.emaiorvalor.-

§ 4' Os awdoriais de titulação, e as gratificações 
de habilitação profissional e de habilitação policial 
,atualmente vigentes, serão ajustadas ao disposto neste 
artigo, vedada a percepção cumnlativa das devidas por 
mais de um CUISO." 

Justificação 

Se aos serVidores militares são estendidas e majoradas Gra
tificações de Habilitação e Jndenizações de Representação, é evi
dente que aos servidores civis podemos conceder os mesmos direi
tos. 

A presente emenda visa, portanto, estender aos 
servidores civis Gratificações de Habilitação Profis
sional, hoje atribuídas a algumas carreiras e catego
rias, de modo a incentivar o processo de profissionali
zação pela via da sujeição a cursos de formação e trei
namento. 

É esta a premissa que justifica que todos os servi
dores militares sejam contemplados com tais gratificaçõ
es. O mesmo principio deve ser aplicado aos civis, ape
nas tendcrse o cuidado de regulamentar a concessão des
tas vantagens para evitar distoxções e o aproveitamento 
de situações como os chamados ''cursinhos Walitta''para 
a atribuição indiscrimfuada de vantagens. 

Sala das Sessões, 22 de agosto de 1994. Maria 
Laura. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1994 
1- ATA DA 106" SESSÃO, EM 23 DE AGOSTO DE 

l-l-ABERTURA 
1-2- EXPEDIENTE 
1-2.1-Meosagens do Presidente da Repúbliaa 

N"' 282 a 285, de 1994 (n,. 665 a 668/94,na origem), de 22 
do corrente, de recebimento de men&agens. 

N" 281, de 1994 (n" 662/94, na origem), de 22 do carente, 
restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado. 

1.2.2 - Comuoicação da Presidência 
Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 

Provisória n• 583, de 16 de agosto de 1994, que fiXa critérios para 
a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores 
civis, aliem o anexo II daLein• 8.237, de 30 de setembro de 1991, 
para implementação da isonomia a que se refere o panígrafo 1° do 
artigo 39 da Constituição; e dá oulras providências; designação da 
COmissão Mista e fixação de calendário para a lrnmit•çí!o da maté
riiL 

1.2-3 -Discursos do Expediente 
SENADOR EDUARDO SUPUCY- Preocupações com o 

uso eleitoreiro da máquina governamental, a prop6silo de fatos 
, nesse sentido demmcisdos pelos jornais. Falta de definição no Pla

no Real concernente à distribuição de renda e à erradicação da mi
séria em nosso Pais. Campanha eleitorallidemda pelos caudidatos 

, Lula e Femando Henrique Cmdoso. 
SENADOR MAGNO BACELAR - Apelo à Presidência do 

Congresso Nacional pam que se empenhe na convocação dos Par
lamentares para o esforço concentrado, a realizar-se na ptóxima 
semana, dada a relevância da pauta e à expectativa da sociedade 
bmsileim pela sua aprovação. 

SR. PRESIDENTE- Acolhendo o apelo do Sr. Magno Ba
celar, comunica que tomará as devidas _providências. _ 

SENADORRONAIDO ARAGAO- Protestos ante a indica
ção de um médico ginecologista para substituir um engenheiro flo
restal no cargo de superintendente do lbama no Estado de Rondô
oia. 

, 1-2A- Comuoicação da Presidência 
Dispensa da Ordem do Dia da presente sessí!o, nos termos 

do art. 17 4 do Regimento Interno. 
Convocação de sessí!o extraonlioária do Senado Federal a 

realizar-se amanhã, às 15 hmas, com Órdem do Dia que designa. 
13-ENCERRAMENfO 

TES 

2-ATOS DO PRESIDENTE 
N"' 445, de 1993, e 453, de 1993 (Apostilas) 
N"' 287 e 288, de 1994 
3-ATOS DO DIRETOR-GERAL 
N"' 110 e l1l, de 1994 
4-ATADECOMlSSÃO 
5-MESADIRETORA 
6- LÍDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 
7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN· 

Ata da 10()8 Sessão, em 23 de agosto de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Magno Bacelar e Jonas Pinheiro. 

Às14 Horas e 30 Minutos, Acham-se Presentes os Srs. Se
nadores: 

César Dias- Eduardo Suplicy- Guilherme Pahneira - Jnun 
Saraiva Jacques Silva - João Cahnon - Joio Fmnça - Jonas Pi

' nheiro - Josaphat Marinho - José Eduardo - Magno Bacelar -
Moisés Abrí!o - Pedro Simon- Reginaldo Duarte- Ronaldo Am-
gí!o- Ronan Tito-. · 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A lista de pre
sença acusa o comporecimento de 15 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessio. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. J• Secretmo proeedení à leitum do Expediente. 

É lido o segninte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

N"' 282 a 285, de 1994 (n"s 665 a 668/94, na origem), de 22 
do commte, comuoicando o recebimento das Mensagens SM n's 
158 a 161, de 1994, referentes à promulgação das Resoluções n's 

52 a 55, de 1994. 
Restituindo aut6grafos de projeto de lei sancienado: 
N"' 281, de 1994 (noS 662/94, na origem), de 22 do corrente, 

referente ao Projeto de Lei n• 112, de 1994 (n" 4.268/94, na Cfuna
m dos Deputados), que institui a Cédula de Produto Rum!, e dá 
outtas providências, sancionado e lransfonnado na Lei n• 8.929, 
de 22 de agosto de 1994. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O Expediente 
lido vai à publicação. 

- O Senhor Presidente da República editou a Medida Pro
visória n• 583, de 16 de agosto de 1994, que fJXa critérios para a 
progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores 
civis, ahem o anexo ll da Lei n• 8.237,de30de setembro de 1991, 
para implementação da isonomia a que se refere o § 1 • do art. 39 
da Coostituição, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lidemnças, e nos tennos 
dos §§ 4" e s• do art. 2" da Resolução n• V89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 
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Titulares 

RonanTito 

Gilberto 1\fuanda 

Julio Cal:Dj)õs 

Hydekel Freitas 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

PFL 

PPR 

PSDB 

Coutinho Jorge 

Ruy Bacelar 

Alexandre Costa 

Luqídio Portella 

Teotônio Vilela Filho JoséRicha 

PP 

MeiraFilho João França 

PTB 

José Eduaroo J:onas Pinheiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

Jairo Carneiro Délio Braz 

PMDB 

Merval Pimenta Zaire Rezende 

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI"s e 
Srs. Senadores, é muito importante, neste processo eleitoral, que o 
Governo do Presidente Itamar Franco cumpra rigorosamente a le
gislação e Dão permita que ninguém venha a descumpri-la, sejam 
seus Ministros de Estado, sejam quaisquer pessoas que estejam em 
postos,cbave da administmção. 

Diversos fatos, nesses últimos dias, entretanto, estão a nos 
preocupar. E acredito que isto deve também ser objeto de preocu
pação do Presidente Itamar Fmnco. 

O jomal O Estado de S. Paulo de hoje, por exeroplo, colo
ca em sua primeim página que, segundo admitiu ontem o Ministro 
da Integração Regional, Aluisio Alves, o projeto de tmnsposição 
das águas do rio São Francisco tem objetivoS eleitoraiS. Disse ele: 
''Se os aplausos se tmduzem em votos, melhor''. Aímnon, ainda, 
que gostaria que os políticos comprometidos com o projeto rece
bessem votos. 

Esse projeto chegou a ser objeto de critica do próprio caodi
dato do PSDB, Fernando Henrique Caidoso, que depois vohoo 
aliás. Agora, em cada lugar que vai, o Mioistro Aluisio Alves está 
colocaodo como objetivo transfOJllllll' esta idéia que, segundo as 
infoiiDAções, não vai sair do papel neste semestre, porque tem ape
nas o ~ito eleitoral 

- ----É-Preciso que-Se dê .. maior seriedade.às co~.que.sJQ feitas 
com o dinheiro do povo. E preciso-salientar que já estãmos no dia 
23 de agosto de 1994 e até o preseote momento a Lei Orçamentá
ria de 1994 não foi apreciada e aprovada. 

Sr. Presidente, também tomamos conhecimento de outro 
caso claro,_ aliás, reincidente, de proceil_imento indevido por parte 
de ministros do Presidente~rtamaiFrnnco.- · ~ · ·· 

Diz a Folha de S. Paulo de hoje: 

Mais um bilhete do Ministro das Minas e Ene.gia, 
Alexis Stepaneoko, associa uma obrs pública à caodida
tum do tucano Fernando Henrique Cardoso. 

PPR 
O uso da ~ina oftcial em campanhas é proibido pela le

~ - - gislação eleitoral 

Marcelino R. Maàlado Amaral Netto 

PSDB 

Jabes Ribeiro Marcos Foo;niga 

PP 

Raul Belém Benedito Domingos 

PDT 

Amaury Müller Carlos Alberto Campista 

PT 

José Fortunati Chico Vigilante 

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

Dia 23-8-94- Desi-ção da Comissão Mista; 
Dia 24-8-94- Jnstalação da Comissão Mista; 
Até 22-8-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o Parecer sobre a admissibilidade; 
Até 31-8-94- Prazo fmol da Comissão Mista; 
Até 15-9-94- Prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Há oradores ins-

critos. -
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduaido Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o se-

Eleitor declarsdo de FHC, StepaneDko enviou um 
bilhete ao Ministro do Plaoejameoto, Beni Veras, no 
qual pede apoio para garantir energia elétrica para a re
gião de Sinop, no Mato Grosso. 

Observem a seqiiência de detas aqui registradas 
pela Folha de S. Paulo. 

A Folha obteve cópia do bilhete, do Mioistro 
Alexis Stepaoenko ao Mioistro Beni Veras ero J• de 
agosto. Em 8 de julho, FHC esteve em Sinop e, do alto 
do palaoque, prometeu energia elétrica àquela região. 

O bilhete do Ministro Alexis para o Mioistro Beni Veras 
tem o seguinte teor: -

Salve! 
Trata-se de compromisso do Presidente, de FHC e 

meu. É toda uma região ero tomo de Sinop que precisa 
de energia para beneftciamento de prodntos agócolas. 
Região esta das mais ricas e produtivas. 

Prossegue o artigo da Folha. 

Entre o discurso de FHC e o bilhete de Stepanen
ko, o Presideote Itamar Fmnco assinou, no dia 26 de ju
lho, um decreto detenniDando estado de calamidade na 
região. 

Ao declarar calamidade, o Governo abriu espaço 
pára a liberação de recursos retidos no Orçamento." 

Este não é o primeiro bilhete de Stepaoenko em SOCOlTO da 
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campanha de FHC. Em 16 de agosto, a FoJha teve acesso a um co
municado interno do Ministro ao Secretário-Executivo e ao OJ.efe 
de Gabinete, Heitor Chagas de Oliveira. 

Naquele comunicado, com data de 2 de agosto, o Ministro 
conclamava seus subonlinados a reven'prever grandes eventos da 
Pasta até as eleições. 

Em um outro bilhete, de 28 de julho, enviado ao Secretário 
Nacional de Energia, Peter Greiner, o Ministro determinou que a 
Usina Hidrelétrica de Xingó fosse inaugurada antes das eleições. 

Na quinta-feira, Stepanenko eslal:á em Sinop pam assinar 
com o Govemo de Mato Grosso um documento prevendo que o 
teto de investimentos da Eletronorte será allerndo. 

Poderiio ser libemdos até 10 milhões de dólares para aquisi· 
ção de equipamentos para a última etapa da linha de transmissão. 

O Ministro Stepanenko, à Folha. negou que estivesse ten
tando favorecer Fernando Henrique Cardoso, dizendo que estava 
no Planejamento quando recebeu os representantes de Sinop e dis
se-lhes que iria atender a reiVi.Jidicação. 

Um outro fato grave ·oc0o:eu na semana passada; grave por
que revela procedimentos não condizentes com o melhor caráter. 

Diz a Folba de S. Paulo no seu cademo Supereleição, de 
20 de agosto de 94: "PSDB repete tática de Collor e divulga que 
Lula dará um calote na poupança. O comitê de campanha de Fe
nando Henrique Cardoso distribuiu nota, ontem, aos jornais do in~ 
terlor, com a informação de que, se eleito, o candidato do Pf, Luiz 
Inácio Lula da Silva, pode dar o calote na dívida interna.'' 

Ora, Sr. Presidente, esta afuinação é tão grave e tão incone
ta quanto aquela fonnulada pelo então candidato Fernando Collor 
de Mello no debate com Luiz Inácio Lula da Silva, quando afrr
mou que seria Lula a pessoa que daria o calote nas poupanças, a 
pessoa que iria reter as poUpanças dos cidadãos -brasileiros. Em 
verdade, naquele dia, já pOderia estar o então candidato Fernando 
Collor de Mello com o seu plano na cabeça. Era ele quem iria reter 
a poupança dos cidadãos brasileiros. Entretanto, acusou 6 seu ad
versário. 

Diz a reportagem distribuída pela Agência Free Press, do 
comando da campanha de Fernando Henrique Cardoso, que Lula 
iria prejudicar todo mundo que tem dinheiro aplicado nos fundóes, 
em cadernetas de poupança ou no Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, sendo que esta reportagem foi redigida a partir de entre
vista dada por Gustavo Franco, Dii'etor de Assuntos Internacionais 
do Banco Cenlml e um dos pais do Plano Real. Diz Gustavo Fran
co 411e Lula planeja alguma coisa à la Collor, referindo-se ao con
fisco de poupança e contas-correntes promovido pelo Plano Col
lor. -

Sr. Presidente, o Sr. Gustavo Franco conhece muito pouco 
das proposições do candidato da Frente Brasil Popular pela Cida
dania. Todavia. usa de mã-fé ao fazer tal tipo de declaração, a 
mesma mã-fé que o Presidente Fernando Collor teve quando atri
buiu indevidamente ao seu adversário Lula, em 1989, aímnando 
que seria este quem faria conflSCO de dinheiro, feito depois pelo 
eleito Presidente Fernando Collor de Mello. 

O comitê do candidato Fernando Henrique conflnnou a dis
tn'buição e o teor da entrevista de Gustavo Franco, que posterior
mente se disse chocado com essa maluquice e desautorizou total
mente o que foi divulgado pelo comitê. 

Ora, que procedimento é esse? S. ga entra em COD1nldição 
quando diz que, como membro do PSDB, nada o impede de man
ter relacionamentos com pessoas do partido, mas que suas opiniõ
es pessoais não podem ser utilizadas como material de campanha 
política e repudiou veementemente a iniciativa da divulgação da 
matéria creditada à AgêiJCia Free Press. Ao assim proceder, con
fmna que fez as declarações e está querendo censurar a própria 

agência do partido. Na verdade, o Diretor do Banco Centrallevoo. 
um puxão de orelhas do Presidente do Banco Cenlml Pedro Malan 
e do Ministro Rubens Ricupero. 

A propósito, o Ministro da Fazenda, segundo o Jornal do 
Brasil de hoje, afmnou que quer os integrantes da equipe econô
mica de seu Ministério fora da campanha eleitoral. E reagiu dizen
do que não admite que os integrantes da equipe estejam a fazer 
campanha política. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Ministro Rubens Ricupero 
deveria ser mais rigoroso. As informações que temos são de que 
há enonne semelhança entre a campanha do Plano Real e a campa
nha do candidato a Presidente Fernando Henrique Cardoso. Se
melhança subliminar e semelhança maior ainda no que respeita 
aos próprios responsáveis pela agência de publicidade, tanto que 
há uma interação de informações e ações, por exemplo, nas divêr- · 
sas campanhas publicitárias feitas pelo Banco do Brasil, pela 
Agência de Correios e Telégrnfos, pela Caixa Econômica Federal, 
enfun, por várias instituições governamentais que se eDgajaram 
em publicidade relativa ao Plano Real. Muitas vezes, as cores utili
zadas nas mensagens publicitárias e as vozes dos locutores coinci
dem com as cores e as vozes da propaganda do candidato do 
PSDB. 

Então. seria necessário que o Ministro Rubens Ricupero es
tivesse mais atento a isso, inclusive pollJlle o Governo Itàinar 
Franco e os órgãos que estão sob a direçáo do Ministério da Fa
zenda, em que pese todo o discurso de_ economia em gastos_ que 
não sejam estritamente essenciais, com respeito ao Plano Real não 
ftzerun qualquer economia de gastos em publicidade. 

Sr. Presidente, avalio que não pode o Diretor do Banco 
CentnU Gustavo FrallCO ter apresentado aquele procedimento. É da 
maior gravidade. Foi uma ação de iná.-fé, foi uma açãO que inclusi
ve o desacredita como_ um economista sério, que tem responSabili
dades na condução de um dos aspectos de maior delicadeza do 
Plano Real, qual seja, a evoluçãO da política cambial. Todos sabe
mos que Gustavo Franco- foi um dos fonnuladores do Plano Real; 
também sabemos da sua responsabilidade em lutar com um ·dos as
pectos mais delicados do plano que é a condução da política cam
bial. 

-É interessante ressaltar que a política cambial desde L 0 de 
julho é diferente em boa parte daquela que havia sido annnciada 
seja por volta de novembro ou dezembro de 93, seja em fevereiro 
ou março deste ano. Foi feito uni alerta por economistas, e até fei
to_ por mim, aqui no Senado, no sentido de que se deveria tomar 
muito cuidado em se estar efetivamente dolarlzando a economia 
brasileira, identificando em termos rigidos o valor da nossa moeda 
como dólar. 

Optou o Governo por ter alguma flexibilidade. Desde I 0 de 
julho o real vem apresentando uma oerta valorização em relação 
ao dólar, o que levou o _candidato Fernando Henrique Cardoso a 
cometer erro sério naquele debate com os seus adversários Lula, 
Orestes Quércia, Esperidião Amin, Leonel Brirola, Enéas e Almi
rante Fortuna, especialmente quando quis dizer que o salário mini
mo aluai tem maior poder aquisitivo do que antes, porque vale oer
ca de 70 dólares e, portanto, houve ganho no poder aquisitivo du
rante a vigêiJCia do Plano Real. Ora, um Ministro da Fazenda do 
Governo Itamar Franco, um candidato a Presidente da República, 
não pode cometer esse tipo de erro. 

S~ Exa errou porque o valor do salário mínimo tem que ser 
analisado em temJ.os do seu poder de compra no mercado intemo, 
em especial os bens de primeira necessidade, aqueles que compõ
em a cesta básica hoje. 

Quando o Senador Fernando Henrique Cardoso assumiu o 
Ministério da Fazenda, o valor da cesta básica, por volta de 
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ahil/maio de 93 -composta de 31 itens-, estava em tomo de 76 
URV s ou reais de hoje, enquanto que o salário mínimo girava cm 
tomo de 79 URVs. Em março deste ano, o salário mlnimo valia 
64,79 URVs ou reais, e a cesta básica já estava em tomo de 85 
reais. Em 1° de julho, a cesta básica atingiu o vãlor de 107 reais, 
enquanto que o salá.rio mlnimo continuava na ordem de 64,79 
reais. 

Assim, Sr. Presidente, o poder aquisitivo do salário mlnimo, 
no dia do debate ou hoje, é menor. 
. É bem verdade que se está notando, na evolução do Plano 
Real, algo importante, ou seja, o povo brasileiro dá exlraordinário 
valor ao fato c!e que os ~ estão crescendo menos do que em 
junho último. E realmente importante ressaltar, ainda como assina
lou ~ entrevista do último doolingo, no Jornal do Brasil, o Pro
fessor Mfooso Celso Pastore, que o Brasil dá muito valor em con
seguir diminuh: a in.flaçã.o, dá muito valor em conseguir a estabili
dade dos preços. 

A cesta básica diminuiu desde 1° de julho, quando estava 
em tomo de 107 reais; hoje, encontra-se em torno de 99 reais. 
Ma~ ainda bem acima dos 8~ reais de IDliiÇO óltimo. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Senadores, esta constatação 
denota. que o problema não foi resolvic!o pelo Governo Itamar 
Franco, em especial no que se refere à melhoria de distribuição da 
ren!la eJ en;ldicação da miSéria no Pais. 

E. c4ro que estancar a inflação oonstiiUi a rupiUra de um dos 
mecanismos de concenlração de renda e de riqueza. Isso é iJ:npor
tante e tem vala< pars a população. Mas avalio que a decisão do 
povo brasileiro em relação ao candidato vencedor das eleições será 
baseada não apenas em eliminar a in.flaçã.o, mas sobretudo na for
ma pela qual o candidato id garantir o crescimento econômico . 
com estabilidade, como resolverá o problema da distribuição de 
renda e de riqueza e a erradicação da miséria. 

No próximo fmal de semana, estarilo reunidos repre
senlalll.es c!o Conselho de Segurança Alimentar de todo o Brasil, 
no Hotel Kubilscho:k Plaza;oQ<Ie ido analisar as conclusões do en
contro de dois mil delegados do Conselho de Segurança Alimen
tar. São conclusões importantes que serno apresentadas a cada um 
dos presidenciáveis. _ 

Avalio que este será um dos temas candentes, e a maneira 
como cada um dos candida\os id reagir às proposições será nmito 
importante. . 

Ainda há muito pars acontecer nestas eleições. Ela pode ser 
comparada a uma longa luta de boxe. Dunmte a primeira fase eles- . 
ta luta, de mais de 30 rQunds, o candidato Luiz Inácio Lula da Sil
va levou va.Dlagem; colocQu_.um a um os seus jabs com ex~ma 
eficiência, velocidade e, de quando em quando, acertava os .sons 
cruzados de direita e de esquerda, fazendo com que sua vantagem 
se. ampliasse e se elevasse, em maio e junho, l casa dos 40%, en
quanto que seus. adversários mal atingiam 20%, em especial, o 
próprio candidato do PSDB Femando Henrique Cardoso. 

Pois eis que, em julho e agosto, a situação se inverteu. Pri
meiro, o advetJ'ário Femando Henrique Cardoso equilibroo-se e 
está boje com 40% da preferência de votos, enquanto Lula está na 
casa dos 25%; os demais candidatos, 5%. 

Mas ainda estamos no primeiro terço da luta e sabemos 
quantas surpresas ainda podem ocorrer. Tenho confisnça de que 
Luiz Inácio Lula da Silva está em condições de passar pars o se
gundo IUmo e, em especial, para o IUrno fmal nmito bem preparo
do. Estou confWlte de que leva consigo forças suficientes pars 
transformar a sociedade brasileira numa sociedade mais saudável, 
de uma Nação civilizada, onde. os vala<es, principalmente da soli
dariedade, na busca da justiça, os valores que não são propriamen
te objetos de normas, de leis, mas, sim, valores da humanidade, 

valores que os filhos aprendem com os pais, com os avós. em co
munidades indigenas, negms, brancas, judias, úabes, palestinas e 
italianas, enfnn, de quaisquer segmentos que compôem a naciona' 
lidade brasileira. São valores que precisamos preservar e enaltecer. 
Esses valores, pars nós da Frente Brasil Popular, são de extraordi
nária impotúncia. 

Ainda na semana passada, a Prêmio Nobel da Paz, Rigober
ta Menchú, visitando o Brasil, salientou que esses são os valores 
que precisam ser levados em conta. Eles não se modificam. mes
mo .quando se. impõe a uma ~ um regime ditatorial ou leis 
pr6prias dos regimes tirânicos. 

Acredito que ainda assistiremos ao candidato Lula mostrar 
as razões pelas quais tem atrás de si forças que realmente querem 
transfa<mar este País. Sr. Presidente, Srs. Senadores, podemos fa
zer um paralelo com o que aconteceu em 1989. 

No dia 16 de dezembro de 1989, ao votarmos o Projeto de 
Garantia de Renda Mlnima, ruvimos um disanso nmito bonito, 
feito qe improviso pelo Senador José Paulo Biso!. S. Ex•, reprodu
zindo-as palavras de um escritor de língua e~ola, falava de um 
homem, de capa e chapéu, que certo dia na estação esperava um 
trém !Ílllito especial. Esse trem andava em alta velocidade, dimi
nu_il!do,a ao se aproximar da plataforma. O tal homem de capa e 
chapéu, ao se aproximar o Irem, titubeou e perdeu o Irem. Era o 
trem da História. 

O paralelo que podemos fazer refere-se ao ano de 1989, 
quando os brasileiros tiveram, sobretudo no segundo IUmo, dois 
trens passando pela plataforma: um prometia acabar cem a infla
ção com um tiro s6 e também com a conupção e com todos os ti
pos de mordontias. Esse Irem competia com outro que poderia ter 

·o nome de Sem Medo de Ser Feliz. Trinta e sete milhões de brasi
leiros embarcaram no primeiro trem, t:dnta e três milhões, no ou
tro. 

Pois bem, ~s anos depois o primeiro trem descanilru. O 
desapontamento que se observou é, até hoje, a razão pela qual tan
tos brasileiros perguntam: será que vale a pena confw.r nos homens 
públicos, nas mulheres que fazem politica, que têm cargo no Parla
mento? 

Felizme11te para o Brasil, o trem Sem Medo de Ser Feliz, 
entre outros, vai passar novamente. Por enquanto,~ ele compete so
breiUdo com o de Femando Henrique Cardoso. E preciso pensar 
nmito sobre esta escolha: que Irem vamos lomar? Será que, dessa 
vez, vamos pegar COITOiamente o trem da História? Será o Irem de -
Esperidião Amin, de Leonel Brizola, de Orestes Quércia, de 
Enéas, do Almira:nte Fortuna, de Fernando Henrique Cardoso? Te
nho a convicção de que, nesta Casa. até 3 de outubro, vamos civi~ 
lizadamente colocar as diferentes composições. Espero demonslrar 
porque acredito que o trem correto da História é o de Lula. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte ? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não, notre SenadO<. 
O S<. Josapbat Marinho - Nobre Senador Eduardo Supli-

cy, considero coo:eta a sua posição, defendendo a expectativa do 
retomo de crescimento do seu Partido. Mais do que o seu dever, 
V. Ex• o fai denlro do sen idealismo, conhecido desta Casa. Não 
sei - e não devemos mesmo asseverar- qual das locomotivas che
gará primeiro à estação denadeira. O povo é que deve dizê-lo. V. 
Ex• coloca o problema sobretudo quando que ''vamos buscar, civi
lizadamente, a conquista da vitória". Essa parece ser a diferença 
maior desta campsnba em relação à anterior. Em realidade- e não 
vai despres~gio aos demais candidatos - s6 há duas locomotivas 
na perspectiva de chegar à estação fmal. Tudo indica que falta fô
lego às outras locomotivas presidenciais. A campanha, evidente
mente, fiXou-se no confronto entre Lula e Femando Henrique Car
doso. Devo dizer a V. Ex .. que estou entre aqueles que entendem 
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que a presença de Lula na campanha presidencial é uma recomen
dação para o BmsiL Ao contrário de muitos que supõem que um 
líder operário, por não ter diploma, não pode chegar à Presidência 
da Repáblica. Creio que a presença dele, a sua luta, até a expectati
va de poder ser Presidente da Repáblica é uma recomendação para 
o nosso desenvolvimento. O que nações altamente civilizadas não 
estão oferecendo ao Dllllldo o Brasil está oferecendo: a oportunida
de de um líder operário ser candidato à Presidência da República, 
ter possibilidade de ganhar a eleição, sem que se fale, em nenhum 
momento, sobre a impossibilidade de assumir o cargo. Isso é pro
va de desenvolvimento. Em realidade, o povo situou-se agora- 6 
o ~eu pensamento .;... entre duas candidaturas que representam o 
pensamento mais desenvolvido no Pals, razão pela qual os dois es
tão com a maioc perspectiva de votaçãa. A Nação cansou do pen· 
samento antiquado, conservador, do libemlismo vencido. O povo 
não quer o regime totalitário,· maS quer um Estado juridicamente 
forte, capaz de intervir no dominio social e econômioo para resol
ver os problemas do País. E, alravés daS pesquisas, está revelando 
que enccm.tra a solução ·que vai ao· alcance de suas esperanças entre 
essas duas candidaturas. Parece, entretanto, já que· estamOs discu
tindo civi!izadamente, pr6prio observar que, no momento, o povo, 
pelo que as pesquisas revel~ esti sentindo que a oportunidade é 
mais para Fernando Henrique do que para Lula. Não há neuhuma 
diminuição entre um e ootro par isso, é p:óprio do sistema demo
crático. A perspectiva que o Ministro crioo no Ministério da Fa
zenda, e que desenvolve na sua campanha, está a indicar que gerou 
um clima de confiança e de esperaaça, e por isso ele é que con
fronta com Lula, não os outros candidatos. Esta é uma prova do 
nosso desenvolvimento, e o que devemos espelllr é que a campa
uha, achna de pessoas, se desdobre em tomo de idéias, que afinal 
valerão para prestígio de todos os candidatos, mas, sobretudo, para 
o engrandecimento do País. 

O SR. EDUARDO SUPI.JCY - Concordo com as obser
vações de grai:J.de relevância de V. Ex•, especialmente quando re
conhece que a presença de Lula nesta campauha significa algo po
sitivo para a hist6ria do Brasil, para a construção desta Nação. 

Em que pese esteja V. Ex', no campo adversário, dizendo 
que considera inclusive que Fernando Henrique agora teria mais 
possibilidades de chegar à vitá:ia, concordo também com V. Ex' 
quando diz que é importante que o debate se lmve sobretudo no 
campo das idéias. Mas as idéias precisam estar relaciooadas, não 
apenas no que diz respeito a sua foonulação, mas também no qtie 
diz respeito à possibilidade de as mesmas serem concretizadas. . 

A v alio que a população vai observar bastante, não apenas 
as idéias e proposições que Lula tem hoje, mas também as f(l[Ç8S · 
políticas que possam fazer com que essas idéias sejam realizadas, 
que possam fazer com que as suas proposições se tomem realida
de. A população vai observar também em que medida o candidato 
Fernando Henrique Cardóso terá condições de levar adiante o que 
se propõe a fazer. 

Sabemos todos, por exemplo, que houve momentos, no ano 
passado e no início deste ano, em que o pOOpio Fernando Henri
que Cardoso e o PSDB consideravam que talvez fosse melhor para 
se tnmsformar o Brasil que o PSDB se unisse a partidos como o 
PT, o PDT, o PSB e o PCdoB. A propósito, outro dia Fernando 
Henrique disse o seguinte: ''Mas como pode estar o Lula junto 
com um partido que Jrega a ditadura do proletariado, o PCdoB?" 
Esqueceu-se S. Ex' de que, em 1978 e 1985, teve o' apoio do 
PCdoB, quando este partido era muito mais incisivo no que diz 
respeito ao apoio ao então partido existente na Albânia do que 
hoje. Até parque, nesta convivl!ncia can o Partido dos Trabalba
dores e nas lutas CODlllllS, o PCdoB tomou-se um partido que- eu, 
pelo menos, observo aqui- luta, sim, par pop6sitos delli0Cl'6t:icos 

de aprofundamento e aperfeiçoamento da nossa democracia. 
O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. Ex• um aparte, nobre 

Senador Eduardo Suplicy? 
O SR. EDUARDO SUPUCY- Pois não, Senador Ronan 

Tito, ouço o aparte de V.Ex•commuitahonra. 
O Sr. Ronun Tito- Estou gostando muito do debate civili

zado. Pedi a V. Ex' o aparte e tentarei também ser civilizado den
tro desse debate. Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu queria fazer 
uma sugestão. Vejo que o Pf, nesse momento, está. se-debatendo 
com os seus aliados para tentar reetgUer a candidatura do ex-De
putado Luiz Inácio Lula da Silva, que, até então, foi llder da cam
panha - houve um momento em que se pensou, inclusiv~ que ele 
gauharia no primeiro turno - e que agora o candidato Fernando 
Henrique Cardoso, nas pesquisas, está bem ii. frente. Como suges
tão, já que o assunto é ditadura do proletariado etc, que tal o PT 
esclarecer para o povo brasileiro que tipo de socialismo ele verda
deiramente adota? Pmque até hoje isso não foi esclarecido para 
nós. Devo dizer a V. Ex' que, no passado, coube a mim, como U
der do PMDB, no Senado Federal, declarar na televisão que o 
PMDB apoiaria o Lula no segundo turno, como sabe V. Ex', na 61-
tima eleição pr6xima passada. Agoca, nesse momento, há !aDia 
coisa aí ao cinzento. Gostei muito, põr exemplo, do atnal Primeiro 
Ministro da Espauha, Felipe González, quando ele disse: ''Sou so
cialista, mas o meu socialis.mp não é marxista." Ele defmiu, até 
par exclusão. Mas, até hoje, estamos cobraJ>do do PT que tipo de 
socialismo. É o da Albânia? Do PCdoB, eu sei, é o da Albânia. O 
do ''PCzão" é o da Rússia. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Não é o da Albania, par
que ela nem mais existe. O regime socialista da Albânia não mais 
existe. 

O Sr. Ronan Tito - Não. Mas eles continuam apegados 
àquele regime, se auto-intitnlaOOo prOgressistas e a nós conserva
dores, parque não pertencemos à Iiuha deles. Então, seria boa essa 
defmição por parte do PT, para clarear isso para o povo brasileiro. 
Qual é o tipo de socialismo? O do Fidel Castro? O da Crina? O de 
Felipe González'/ O do Mitterrand? Para nós, que temos obrigação 
de liderar os nossos compauheiros, até par questão de votos - re
cebemos muitos votos na nossa Região- convém que fique escla
recido. Lula oo Fernando Henrique? Vamos admitir que cheguem 
ao segundo tumo, como foi da oolra vez. Para mim, aquela ques
tão, par exemplo, do aborto: o PT decidiu, par maioria, pelo abor
to. Mas depois ficw decidido que não fiCaria colocado o aborto, 
pois Dom Luciano poderia não ir etc. O casamento de homosse
xuais: ficOu pela maioria, mas não pode publicar. Que tipo de so
cialismo? Veja V. Ex' que isso pode causar uma grande confusão, 
principalmente na cabeça dos llderes que vão esclarecer aos eleito
res. Não acha V. Ex' que se fosse eselarecido que tipo de socialis
mo é o do PT o Lula não recuperaria aquela dianteira e quem sabe 
se nós todos não i1iamos nos engajar na campouha de V. Ex' e do 
Lula? 

O SR. EDUARDO SUPUCY-V, Ex' poderá ler- forne
ço-lhe de proDlo - o programa de governo do Partido dos Tmba
lhadores, onde há definição para cada um dos temas mais impor
taDles. 

V. Ex' pode também conhecer os estatutos de fundação do 
Partido dos Trabalbadores, oude ali está colocado que o Partido 
dos Trabalhadores visa a construção de uma sociedade sem expJo. 
rados e sem explomdores, uma sociedade oude os direitos A cida
dania sejam válidos para todos. Uma sociedade que queremos 
CODStruir - isso está muito claro - difereDtemente do que OC<liiilU 

em oulms experiências, onde se procurou construir o socialismo. 
Nós, do Partido dos Trabalbadores, sempre ressaltamos que gosta
riamos de oonmuir de foona democrática a sociedade que quere-

·' 
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mos. Em profundidade, nós queremos a democracia.. 
O Sr. Ronan Tito - Mas a Albânia também dizia que que

ria a democracia. Eu estava na Europa quando o Primeiro-Ministro 
da Albânia fez-uma daclaraçOO enfãtica, ao ieiripo-do regime socia
lista: ''Nós vivemos um Verdadeiro socialismo democrático". Eu 
ouvi essa daclaraçOO. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois, enlão, vou defmir 
melhor para V. Ex a. Queremos a del!lOCI3cia onde haja eleições li
vres e diretas, onde haja imprensa livre, onde haja partidos múlti
plos. Avaliamos, sim, que pode existir a prop<Iedide privada dos 
meios de produçãO. A v aliamos que o Estado deve ter grande im
portância na sociedade e queremos que as decisões sejam tomadas 
por formas as -Iriais democráticas, com participação popular. 

.. Perniíta-me_íazer aqui. uma obse}vação que considero muito 
relevante, li um artigo do Economista Alvaro Zin4 no domingo, na 
Folha de S. Paulo, que trazia algo moito interessante sobre a de-· 
mocracia na Gtécia antiga. Em algumas cidades, como Atenas_ e 
outras, os impostos não eram cobrados por lei, não era de fonna. 
mandatória. Como. se fazia o mçamento público? Na assembléia 
do povo, procurava-se, primeiro,- definir o que era prioritáriOd>Ot· 
exemplo, a construção de edificios, ponles, obras de grande rele
vância. e isso era feito democraticamente. 

O Sr. Ronan Tito- Esse é o pOnsiuiiento do PT? 
' 'O SR. EDUARDO SUPLICY - Estou apenas dando um 

exemplo, para chegar a uma 'eoliclusii.o, se me permite. 
O Sr.RonanTito-Poisnão.. --
0 SR. EDUARDO SUPLICY- Em seguida, procurava se 

esclarecer que se necessitava de recprsos para a realizaçãO daque
las obms; e as pessoas passavam andando, como numa prociss~. 
que se denominava lituigia, oontribuindo com quanto desejavam. 
E d1iiá o eCónomistà -Zini~ que se baseOu num livro recentemente 
escrito. que cad:a tm;1. procurava ·dar·á 's\Já contrihliçio, de -fómli, 
inclusive, que .esta não fõs-sç meilórr<Íue· a- do seu v1zinho. E,S:sa. era 
uma forma muito democrática de decisão, claro, para o te'!'P" ~ 
Ate~., :. •- ..,-,,lo _ -,~•r -,_. ••• ,., 

· O ecoo.opnsta AJ.var</ Zini lentbrou algo já inenciouado l!oje 
no mou pronunciamento: estamos tão d'iSiantes desse procedimen-' 
to democcitiro que, na assembléia,~ jlbiais ~tanteS ·do· 
povo ·no Corigresso Nacional, após oito meses, airida não aproya- · 
mos o ~en!O. Estm:n-9~ ~. 911e o Goyemo aja em ple
na escuridão, que esteja rea.Iizando ~tos sem pãri.m.etros com os 
quais possamos comparâ.r. · ' . · ~ _ ~ ·-

Senador Ronan Tito .• isso é um desrespeito à democracia,_ a 
proCédimentos democráticos que eu e nós, do Partido dos Traba-
lha.dóres, defe~demos. · - · - -

Gostaria de couced~r agora o ~Parte ao nobÍ'e Senadór Moi-
sésAbrão, que_ohavia solicitado antes de V. Ex-:.~ - -

O Sr. Ronan Tito - Gostaria àpenas de lembrar a V. Ex' 
que os atenienses s6 podiam praticar a democracia desSa maneira 
porque tinham escravos "eln casa pará faZer todo o trabalbo. 

O SR. EDUARDO SUPLICf -ClarO: 10!-somos inteira
mente contra a escmvidão, Senador Ronan Tito. ~ 

Ainda ontem, estava lendo um livro de introduçãO à fJloso. 
fia, que acabou de ser lançado - e o recomendo a todos - poc Ma
rilena Cbaui. É um livro exlremamenle didãtico,. ÕI!de ela comenta 
a respeito de Aristóteles. Ele dizia que os esaa:VoS-eiim seres infC: 
riores, semelhantes a animais ·que falavam. Embora A:rist6teles 
afumasse que aqueles homens eram fadados a temm aquela posi
ção inferior, a trabalharem nessas e naquelas funções, todo o mcio-
cínio por ele desenvolvido acabava entrando em-C:ontradiçio, por
que havia determinadas condições segundo as quais um escravo 
em guindado à posiçãO de l)omem livre. · - ·· 

Se uma pessoa era ftdada. a ser escrava e asSim condenada a 

ser por sua natureza, como seria possível depois tomar-se livre? 
Nesse caso, Aristóteles estava dando um típico exemplo do 

pensamento filosófico preconceituoso, tão similar às obsetVações 
feitas pelo candidato Enéas ao seu concorrente Lula, durante um 
debate transmitido_ pela televisão, ao dizer que o .seu adversário 
não possuía conhecimento _suficiente para exercer a Presidência da 
República; esqueoeu-se ele de pessoas como Willy Brandt- que 
V- Ex• admira, já Q tendo citado algumas vezes - e John Major, 
atual Primeiro-Ministrp da Grã-Bretanba; ambos, como Lula, tam
bém não possuem formação superior, no entanto, são exemplos_de 
estadistas. . 

O Sr. Moisés Abrão- Permite-me V. Ex" um aparte, nobre 
Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não, Senador Moisés . 
Abrão. _ _ ,-

1
• 

- ··O Sr. Moisés Abrão- Nobre Senador Eduardo Sup!icy, es, 
tou qu,vindo~atentamente a exp~ção de V. Ex• a respeito do qua~ 
dro- eleitOQl] que ora se_ desenvolve no País. Não dese,.i<? disçutir 
com. V. Ex•, a quem admiro não só. pelo seu trabaib.o, W1!'5 spbreJu~, 
do pela inleligência com que atua nesta Casa, as contradições do· 
Partido dos Trabalhadores, conlradições que se estendem a pratÍ
caiÍlente todos os partidos bra_sileiros, de forma mais ou menos . 
acentuada. Entendo que boje, com um quadro eleitoral pratie;am.eÍI-, 
te definido, V. Ex• nos traz uma reflexão do que aconteceu no Bra
sil nesseS últimos anos, principalmente no pedodo pós~revolu~io-
nãtio. E devo confessar a V. Ex" que o Partido do Trabalhadores 
prestou um serviço imensurável à democracia no BrasiL Acredito 
que, passado o peúodo de transição do Governo José Samey, ,o pe, 
nodo de tnmsição dos Governos Colloo'ltamar Franco, estamos 
vil>lumbrando uma nova fase no Brasil Vejo alguns partidários do 
PT criticarem Femando Henrique Cardoso de uma forma até oruel, 
como se a hist6ria de Fernando Jl~que Cardoso ti~esse. c~ .. , 
do cOm. a campailba eleitoral- tenho absoblta convicção; de_ CJU:ey •• 
Ex• sabe que isso não é verdade. Uma evidência _dessg: fato é QUf'- o: 
Partido dQs Tmbalbadores, nas eleições passadas, coligou-:.: com, 
o PSDB, ,qu~ ap()iou LuJa, _De_ repente, as alianças gue Fernimdo 
Henrique Cardoso tem promovido, com o Partido da Frente Libe
ral e com outros Partidos de menor representação no .~'W"i'so · 
Nacional, passaram a representar munição para o Partido dos Tra, 
balbadores criticar a postura, os princlpios e a oonduta do Senador 
Fernando Henrique Cardos"' Lembro-me bem da história passada 
de S. Ex•. Convivi nesta Casa com o Sei!RdPr F~mando HOJÍ.rÍqil~ 
Cardoso duranle seis anos, quando nem sequer poderia ~ 
que boje viesse a ser candidato a Presidenle da República •. S. Ex" 
s~pre mQ!!~~ _ll;ID ho~ afável, inteligente_~ _capaz. cUmpri.. 
dor do .seq ~er. tendo sido repentinamente convocado a- preStar-
um serviço a esta República, que se encontrava num veroàdeiro: 
caos. V. Ex• não pode negar que, no início, o Partido dos Trabà .. ~ 
lhadores também deu ao Presidente Itamar Franco_ o_ apoio. neces-_ 
sãrio para que o Pais pudesse superar essa fase diffcil em. que ire 
encontrava, na medida em .que hoove impedimento do_ ~~ident~ 
da República. Femando Henrique Cardoso assumiu o Ministério 
das Relações Exteriores. Foi convidado para o Ministério da Fa, 
zenda o Deputado Gustavo Knmse, posteriormente, para seu subs, 
titulo foi convidado Paulo Haddad, de Minas Gerais, e o caos oon
timi8.va. Fernando Henrique Cardoso assumiu o Ministério da Fa~ 
zenda em condições até surpreendentes; nem esta Casa imaginava 
que o Ministro das Relações Exteriores pudesse ser convidado 
para assumir o Ministério da Fazenda. Enlretanto, S. Ex" assumiu, 
convocou uma equipe competente e conseguiu apaziguar os ân.i-_ 
mos do Pais, pois, mesmo após Itamar Franco ter assumido o (lo.. 

vemo, os inimos se encontravam acirrados porque o País não en
contrava camiDho algum. E V. Ex•bá de convir que_o País entrru 
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num processo de entendimento, de busca de uma soluçfu>. Não 
acredito que o Plano Real seja, hoje, a grande alavancagem da 
campanha de Femando Henrique Canloso. O Plano Real é uma 
"""""''fiência do período em que Femando Henrique Canloso, à 
frente do Ministério da Fazenda e na ânsia de buscar uma soluçfu> 
para o Pais, elaborou, juntamente com uma equipe competente, o 
que hoje chamamos de Plano ReaL Quando do lançamento da can
didatura de Femando Hemique Canloso, só havia uma candidatura 
1lnica. que estava no ápice, a do Lula, com quase 42% de populari
dade, de preferência eleitoral. e nenhuma critica se fazia. a Feman
do Hemique Can!oso. No momento em que a campanha de Fer
nando Henrique Canloso CO!l10Ç611 a tomar corpo, começoo a subir 
nos fn.dices das pesquisas eleitorais, ele deixou de ser o ex-aliado 
do Pf, o homem de princípios, o homem de tmbalho, o homem 
competente, ou seja, começou a sofrer criticas. Tudo isso é estra
nho. Não sou daqueles que somam com as pessoas que pensam 
que se Lula for eleito Presidente da República este Pais se tmns
fODII8l'á num caos; ao contrnrio. Assisti um JXõgràma ile público 
jovem, esta semana, onde o candidato do partido de V. Ex" partici
pava, e um dos jovens fez-lhe uma pergunta a qual levou-me a 
uma reflexão. O jovem perguntoo-lhe: ''Luiz Inácio, se você per
der as eleições, o que você vai fazer?" S~ndeu-me muito 
quando Lula disse àquele jovem que a primeira coisa que faria se
ria deixar a Presidência do Partido dos Trabalhadores e depois pro
cmar um serviço. Poderia pedir a aposentadoria, porque tem tem
po de serviço, mas que acharia uma vergonha, que ele procuraria 
uma funçio para poder preencher a sua vida. Naquele momento, 
não vi o candidato à Presidência da Republica, vi o cidadão, o jo
vem. - posso assim dizer-; o jovem Lula. Vi a grandeza no cida.
dio. O homem que chegou onde chegou, cuja comunidade interna
cional o teve, por um peóodo, como o futuro Presidente deste 
grande Pais, repentinamente dizer que procuraria um trabalho para 
poder se manter?! Estive pensando: "Será que ele é tão grande a 
ponto de se afastar definitivamente da polltica, reconhecendo o 
serviço que p:estou ao Pais?'' Reconheço que Lula p:estou um 
grande serviço ao BrasiL Foi e é um grande líder. Tenho absoluta 
convicçfu> e certeza que o afastamento desse cidadão da vida pú
blica fará com que o Partido dos Trabalhadores tenha uma grande 
perda. Digo mais a V. Ex~ tenho absoluta certeza que o Brasil iria 
muito bem se o Lula fosse Presidente, mas não tenho dúvida algu
ma que o Brasil irá muito bem com o Femando Henrique Canloso 
sendo o Presidente. Finalizando, esse trem da felicidade, da ale
gria, fiatemidade e solidariedade que V. Ex" citou, Senador, é a 
vantagem da democracia. A democracia não põe no trillro apenas o 
trem, mas a cada quilômetro ela constxói uma estaçfu>. Se assim 
não fosse, isso nos lembraria a época de Hitler, quando se enchiam 
aqueles trens e as pessoas pensavam ir a caminho da felicidade. 
Entretanto, no caminho não bavia nenhuma estação, só havia o fi
nal, que não era a felicidade, era exatament_e o desastre. Essa é a 
grande vantagem. Se o trem que partiu com as pessoas segunmdo 
Dàs estribos, porque lá dentro não cabiam, hoje está vazio, é por
que existem estações; as pessoas descemm e acharam que o outro 
trem, que vinha logo depois, poderia ultrapassar aquele em que es
tavam. Tenho a certeza absoluta, seja qual for o resultado - pelo 
que temos sentido deverá ser o Senador Fernando Henrique Car
doso -, que o seu partido e o seu candidato Luiz Inácio Lula da 
Silva prestou a este País um inestimável serviço. Sei que nós va
mos entrar num novo caminho, o Paf.s haverá de se transfcamar e 
n6s não. teremos apenas dois trens, tenho certeza, mas vários trens 
commdo por este País do futuro, trazendo a verdadeira. felicidade 
ao povo brasileiro. Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência 
solicita ao nobre <ndor que conclua o mais breve poss!vel o seu 

discurso, pois o seu tempo está esgotado. 
O SR. EDUARDO SUPLICY -Agradeço as observações 

do Senador Moisés Abião. Avalio que S. Ex" observou um mo
mento de grandeza de Lula quando, ao responder a um jovem, on
tem, ele disse que, se porventura, viesse a perder a eleiçfu> - tendo 
antes dito da sua convicçfu> de que será eleito Presidente da Repú
blica- ele procuraria um trabalho. Deixaria a presidência do Parti
do dos Trabalhadores, o que não significa que deixaria de estar 
participando do PT, mas que gostaria de ter uma atividade remu
nerada, que não fosse a de Presidente, ou dirigente do Partido. To
dos nós que consideramos, como V. Ex a acaba de falar, da maior 
importância a sua participação e inserção na vida política, irlamos 
pedir que Lula continuasse a exercer esse papel de grande relevân
cia. V. Ex" fez bem em apontar a grandeza da observaçfu> de Lula, 
que é um ser humano com qualidades, e exatamente por ter ganho 
tanto respeito, inclusive de adversários, hoje reúne as condições, 
no meu entender, para se tomar um excelente Presidente da Repú
blica, respeitando a condiçio de seu principal adversário, que é um 
homem também de qualidades, nosso colega Senador Fernando 
Henrique Cardoso. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

Durrmte o discurso do Sr. Eduardo Supücy, o Sr. 
Magno Bacelar deixa ~ cadei!a da presidincia, qw é 
ocupada pelo Sr. Jonas Pinkiro. 

COMPARECEM MAIS OS SRS: 
Alfredo Campos - Dario Pereira.- Epitácio Cáfereira.- Gil

berto Miranda - Hemique Almeida - Hugo Napoleão - Mareio 
Lacerda- Ma= Maciel- Mauricio Conêa- V almir Campelo. 

· O SR. PRESIDENTE (Jooas Pinheiro)- Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Pronuncia o se
guiilfu discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, St"s. e 
Srs. Senadores, nesta tarde polltico-democrática e desportiva, pre
firo comparar a luta de boxe referida pelo nobre Senador Eduardo 
Suplicy a um campeonato nnmdial de futebol, já que o Brasil foi 
teti'a:camjleão e porque, em todos os Extados, há uma seleçfu> em 
campo, e muitos desses atletas estão sendo julgados pela popJla
çfu>. 

Preocupa-me sobremaneira., Sr. Presidente, Sl's e Srs. Sena
dores, o fato de que, enquanto de um lado, a grande platéia- a Na
çfu> lxasileira. - assiste a essa disputa; do outro, um dos órglios 
promotores da mesma, responsável pelas regras do jogo, o Con
gresso Nacional, não tenha ainda votado o Orçamento. Saúde, 
educaçio e transporte, que se constituem nos principais meios de 
sobrevivência desse povo, que deseja oontinnar assistiodo à dispu
ta, estio sem recursos porque o Orçamento, até este momento, não 
foi aprovado. -

Não tenhamos dúvida, Sr. Presidente, Sl's e Srs. Senadores, 
de que a grande preorupaçfu> nacional, hoje, já no final do mês de 
agosto, é com o fato de não termos um Orçamento, por uma série 
de motivos. Entretanto, a grande imprensa lxasileira. cita o Con
gresso como o lÍlliCO responsável pela falta do Orçamento e de re
cursos para o desenvolvimento do Pais. 

Nesta tarde, faço um apelo à Presidência do Congresso Na
cional, para que convoque os Srs. Parlamentares, não somente 
pelo telegrama babitual, uma vez que desde a Revisão Constitu
cional eles se desDIOl'ali7aram, não sendo levados em conta. Seria 
oportuno que todas as Lidenmças que participannn de uma reunião 
com a Presidência do Congresso Nacional, combinando um esfOl'
ço concentrado para os dias 29, 30 e 31 para a aprovaçfu> da LDO, 
do Orçamento e de u.m série de outras questões que estão penden
tes, usassem o telefoo.e e convocassem os Srs. P~ para. 
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qu~ Õlais uma vez, o Congresso Naciooal_não venha a ser desmo
ralizado pela falta de quorum e até mesmo dando uma impressilo 
à Naçio de que não estamos ligando para os seus problemas mais 
cmciais. 

Seria oportuno que tirássemos a atenção da tela, do campo 
da partida ou do ringue de boxe- como se referiu o nobre Senador 
Eduardo Suplicy - e voltássemos a& alenções, deixando a campa
nha - todos n6s estamos em campanha, inclllsive eu -,- mas, por 
um ou dois dias, para canparecennos ao Congresso, a1endendo a 
es&a convocação, que julgo da maior importhlcia, sobretudo, Sr. 
PresideDte, vi&ando a sobrevivência moral destas daas Casas. 

É o apelo, Sr. Presidente, que faço nesta tarde. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jooas Pinheiro)- A Presidência re

gistra a sugestão de V. Ex" e a acolhe, para a tomada das providên
cias sugeridas. 

Concedo a palavm ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orado<.) - Sr. Presidente, St's e 
Srs. Senadores, venho, hoje, à tn'OOna do Senado não para discutir 
a campanha polltioo-eleitoral, tampouco a candidatura à Presidên
cia da República, mas para falar sobre o IBAMA, mais especifica
mente, do IBAMA do meu Estado, Rondônia. 

Estando o Estado de Rondônia lornlizado na Regiio Ama
z&ica. lugar de problemas fundiários, de demarcação de áreas in
<Ugenas, de parques ecológicos, swpreendeu-nos que a Presidente 
do IBAMA tenha entendido nmdar aquilo que estava dando certo. 
A Superintendência do IBAMA no E&tado de Rondônia tinha à 
sua frente um engenheiro agrônomo e florestaL Numa reeslrutura
çio dessa Superintendência, substituiu--se um engenheiro florestal 
porum ginecologi&ta. 

Sinceramente, Sr. Presidente, essa nmdança me pareceu es
tranha. É um "estranho no ninho". Não_ entendo CCJillO em um Esta
do que precisa de um engenheiro flores!ol ou de um a~omo, a 
Diréçio do IBAMA seja substituída por um ginecologista. Nada~ 
tenho contra essa especialidade, até porque sou médico e, também. 
espeeialista em ginecologia. Mas é, no mínimo, estranho. 

Levei o fato ao conhecimento da President!> do IBAMA e 
ao Ministério do Meio-Ambiente. Perguntei as razões dessa nm
dauça e até hoje não houve qualquer explicação, simplesmente 
aconteceu porque a Sr" Presidente do IBAMA assim o quis. 

O Sr.Ronan Tllo-feonite-me V. Ex" um aparte? 
O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço o nobre S<mador 

Ronan Tito. eonhecedo< da regiio do Estado de Rondônia. 
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, 

agradeço ao Senador Ronaldo Aragão a opol1llnidade de manifesC 
tar-me a respeito deste tema, pois Rondônia eslá inovando mais 
uma vez: um médico ginecologista assume a Superintendência do 
mAMA. Não que tenha que ser, necessariamente, um-engenheiro 
fla:estal, mas ... Estranho nmitas coisa& no IBAMA, no Brasil, es
pecificamente em Rondônia, onde há, sem nenhum favor, a me
lhor reforma agclria do Pais. Sem dúvida alguma, pegoo-se tenas 
boas, focam feitos os assentamentos de maneira_C<Jmlla. 50% da 
área foi desmaiada, com a preservação de uma reserva de 50%. 
Agom, pasmem Srs. Senado<es, presencie~ como o Senador Ro
naldo Aragão, tal fato, naqueles desmatamentos, as árvores fron
·dosas que permaneceram depois da denubada e das queimadas, 
estão Já de pé, apodrecendo. Uma vez sugeri: por que não se Cor
tam essas átvores e as transformam em tábuas para construção ci
vil. embalagens e outms coisas mais? Disserarii-me: o IDAMA não 
permite. São árvores mortas! Se os Srs. Senadmes.pensam que es
tou falando de uma, ou de mil, ou de um milhãO de árvores, estão 
absolutamente equivorndos. Se conseguíssemos aproveitar todas 

as árvores mortas, de pé, justamente nos assentamentos em Ron
dônia, transfoimando-as em tábuas, djmjm1iriamos as nosSQ fave
las, datúunos casas de madeiras, como as que vemos no Canp.di, 
nos Estados Unidos, e nos Estados do Sul do BrasiL Podetfamos 
transformar as nossas favelas, no mínimo, na metade do que elas 
são hoje. Mas é crime de lesa-pátria denubaruma árvore DlOl1a, dá 
cadeia! Certa vez, Senador Ronaldo Aragão - vale a pena contar 
isso aqui, porque é crime inafumçável -, um amigo me disse: -
''Olha, vou demlbarum árvore dessas''; então, outro disse: -''Esal
ta, se o fiscal do IBAMA te pegar?'~ ele respondeu: - ''Eu mato. 
Pmque se eu matar, tenho BU.rsis, tenho habeas corpus, contrato 
um bom advogedo." Se o prop<ieto\rio da área for smpreendido 
denubando uma árvore- de pé, mas morta- é acusado de um cri
me inafumçáveL Ainda em Rondônia, gostei muito de um plane fi
nanciado pelos norte-americanos, o PLANOFLORA, aplaudido. 
pelas ONGs, para a preservação das nossas flore&tas, para a nossa 

. ecologia. Sabe quanto recebe Rondônia de a)lda do exterior para a 
manutenção das nossas florestas? Recebe 1.20 dólar por hectare. 
Se recebermos a mesma quantia e transfonnm:m.óS rodas aquelas 
fla:estas em. santuário da natureza.. flnanciados justamente por 
aqueles países que já desmatamm todas as suas resetVas florestais 
no século passado, e as mantivermos, seremos_heróis nacionais._Q 
Governador do Estado de Rondônia eslá agu~ck>- COI[! a coni
vência do Senado - a liberação de alguns rililhões de dólares para 
preServar as florestas, não tocar- em nada, fazer uma espécie de 
santuário da natureza, enquanto estamos com uma quantidade 
enonne de pessoas que passam fome. Temos ali t.enas da melhor 
quantidade, temos a Je~ que já prevê a reserva de 50% das flOJ.'!lS
tas, mas não basta. Estão ai as ONGs batendo palmas para isso, e 
todos aqueles que se aventurarem a plantar qualquer coisa naquela 
regiio oo a desmaiá-la, mesmo dentro dos 50% peonitidos pela 
lei, serão considemdos criminosos. Não ~~do C$&3 jp,y~ __ ®_ 
valoces que e&tamos vivendo. Outro dia, Senador Ronaldo Aragão, 
eu estava discutindo. na Espanha, a questão da preservaçio das 
florestas, da ecologia. Eu dizia então que em muito fácil saber se o 
orador, aquele que e&tava defendendo a preservação da ecologia, 
em do Primeiro ou do Ten:eiro Mundo. Se ele fosse do Primeiro 
Mundo estaria falando nas florestas da Amazôoia; se ele fasse do 
Terceiro Mundo, Como eu, começaria a falar sobre os efluenflos in
dustriais, sobre o BHC que está solto na natureza, sobre uma série 
de pesticidas que estão seudo jogedos pelas indústrias na ria!ureza. 

O SR. RONALDO ARAGÃO -Mas isso não faz mal. 
. O Sr. Ronan Tito- Isso não faz mal. Por exemplo, há ain-

da as experiências nucleares feitas pela França, pelos Estados uni:· 
dos, pela Rússia e ootros países. Querem nos impor, a nós, do Ter
ceiro Mundo, um modo de preservação do nosso ecossi~ma que 
secia o ideal para eles. Nobre Senador, no passado, fui refloresta
dor. Aqui se planta, e o meu Estado dedica-se bastante ao reflores
tamento e à silvicultura. Após cinco anos, podemos cortar uma á:r~ 
vore e _cinco_ anos depois temos a sua rebrota, principalmente do 
eucalipto, e cinco anos mais tarde temos outra rebrota. Na ~écia~ 
passam~se quatro anos antes que se leve a muda pam Q_ campo; ela 
ftca no berçário. Eles_ querem nos impingir as regras, mas somos 
um Pais tropical, e o crescimento das floreStas, o seu revigOramen~ 
to se faz em_ outra dimensão, relativa à nossa luminosidade. O de
senvolvimento das florestas são, sem dúvida alguma, de outro 
jaez. E aqui querem nos impor as regras que seriam boas para eles, 
mas as quais se esquecemm de aplicar em suas ten'as no século 
passado oo no infcio deste. Acho que o único pals do Primeiro 
Mundo que chegou a este século com algumas florestas naturais 
foi a Fnmça;. mas primeiro tirou todas as essências que verdadeira
mente valiam alguma coisa, as chamadas madeiras de lei, e as que 
existem Já agora não valem mais nada. Para o meu E&tado, o Esta, 
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do de Minas Gerais, a economia florestal representa qualquer coisa 
em tomo de Ir& bilhões de dólares anuais. Isso paill os Estados 
Unidos da América do Norte é menos que zero um por cento do 
que representa a ecooomia florestaL A economia florestal dos Es
tados Unidos é estimada em mais ou menos 94 bilhões de dóla
res/ano. Enquanto isso mandam pouco mais de 200 milhões de dó
lares paill o Bmsil para preservar nossas florestas. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- E ditam regras. 
O Sr. Rolllm Tito -Ditam regras. E vêm aqui as tais de. 

ONGs - Organizações não-Govemamentais - dizerem que são pa
triotas. E aqueles que querem plantar, que querem cultivar o solo, 
que querem mandar paill as snas famílias e para os grandes centros 
que ostentam hoje cerca de 32 milhões de famintos, ,..gundo o Be
tinho e outros, nilo podem fazê-lo. Não sei como vamos plantar ar
roz, feijão e outros cereais no meio da floresta, e eles vicejarem. 
Mas, de uma maneira ou de outra, nobre Senador, o alerta de V. 
Ex" faz parte deste Brasil psicadélico. Tenho a impressão de quo o 
próximo caminho que este Governo Collon'Damar vai tomar será 
remeter, Iii paill os hospitais de Rondônia, um engenheiro florestal 
para ficar nas mesas de cirurgia e de obstetdcia, enquanto um obs
tetm vai cuidar das florestas de ROndônia. Parabéns a V. Ex" por 
levantar esse problema. 

O SR. RONALDO ARAGÃO -Senador Ronan Tito, V •. 
Ex" é conhecedor do problema nilo s6 do seu Estado, mas também 
do Brasil e conhece a fundo o problema fundiário, o problema fk>
restal do Estado de Rondôola. Sabe V. Ex" que o mAMA tem a 
obrigação de fazer o manejo sustentado da floresta e deve colocar 
à frente de sua direção um homem acostumado a lidar com esse 
problema, ou seja, um engenheiro florestal. Mas a presidenta do 
mAMA, por capricho simplesmente, porque não há explicações, 
exonerru o superintendente do mAMA, que estava trabalh.ando 
limito bem. B o MD!útirio do Meio-Ambiente tambán nlo den 

· quiilijiiõrexplicação a respéito dessa mudança.-Ciêio que isso nãO 
1l'az beneficias paill o Govemo Damar Franco. B flco temeroso de 
como se vlo resolver esses problemas no Estado de Rondônia. m 
que se ter o profissional certo paill o lugar certo. Sou médico, mi
nha fOilllllção profissional é medicina; não posso ser colocado paill 

exercer as funções de técnico em agricultura. Veja bem, Senador, 
em Rondônia havia uma po1ítica. de proteção ao meio ambiente, de 
proteção à ecologia, de intensificação do manejo sustentável da 
floresta; mas tudo isso foi por água &.baixo? simplesmente porque a 
presidente. do mAMA entendeu de fazer um remanejamento, colo
cando à frente de um órgão, que 6 da maior importância para o Es
tado de Rondônia, um ginecologista. Não dli paill entender. Não 
compreendo como o Ministério do Meio Ambiente aceitou isso. 
Deixo aqui um alerta pam. que o mAMA e o Ministério do Meio. 
Ambiente se posicionem. 

Queró repetir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que isso em 
nada conlribui com o Governo Itamar Franco, e o Estado de Ron
dônia, que tanto já perdeu, vai continuar perdendo alguma contri
.bnição que poderia ter paill o seu desenvolvimento. 

Portanto, paill que amanhã o Governo não diga que não o 
alertamos: A responsabilidade do não-funcionamentO do IDAMA 
no Estado de Rondônia é da ablal presidenta_ Façc> este alerta não 
só ao Ministério do Meio Ambiente mas também ao Senhor Presi
dente da República- Muito obrigado. 

o SR. PRESIDENTE (ionas Pln!ieiiO).:. A.'~idêlicl;;:; 
nos termos do art. 174 do Regimento Interno, dispensa o perfodo 
e<nespoudente à Ordem do Dia na sessão de hoje. 

Nilo hli mais ocadores insctitos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encexrar os trabalhos, con
vocando sessão extraordinária a realizar-se amanhã, lls 15 horas, 
can a seguinte 

ORDEMDODL\ 
1 

OFfCIO N" S/56, DE 1!194 

(Ea ,..._de........., aoo te ...... do ut. 336, "b", do 
Reila-IIIWH) 

Oficio ri' S/56, de 1!194, attav<!s do qual o Banco Centro! 
do Brosil '""'"""""" a solicitaçlo de Prefeitura do Rio de Janeiro 
no. l!allido do· que oqucle Mnniclpio possa emitir Letru 
FÍIIIIICeirU do TCIOUIO Muulcipo4 cujos 10CU1110S ser1o 
clc:stjnodac ID afzo. c11t - divida mobiJüria. vmclvel no 2" 
Semestre de 1994. (Dependendo de parecer -dã-cõ!DiSslo de 
Auuntos EconGmicos) 

2 
OFÍCIO N" S/63, DE 1!194 

' (E• reJime de BJ'IfDCfa, DOI termos do art. 336, "b", do 
Re;imeato Interno) 

Oficio n• S/63, de 1994, atrav<!s do qual o Governo do 
Estado de Pernambuco solicita autorizaçllo para n:alizar operaçlo 
de crédito externo jnnto ao Bmsilian American Merehant Bank, no 
yalor de US$ 50,000,000,00, equivalentes a R$ 50.000,000,00, 
em I • de jnlho de 1994, cujos recursos sedio destinados ' projetas 
previstos no art. 2" da Lei n• 11.096, de 30.06.94. (Dependendo de 
porcccr da Comisslo de Au..- Ecoa&micoo) 

3 
OFÍCIO N" S/64, DE 1994 

(Em reat-e de •rzfad8t •01 termo.: do •rt. 336, "bn., do 
l~e;imoam la-) 

Oficio n• S/64, de 1994, atrav<!s do qual o Governo do 
Estado de Slo Paulo solicita autorizaçlo pam a11znr o pereentual 
de rolagem de sua divida mobilillria vcaclvel no-.J• semestre de 
1994, de 91%, autorizado pela Rcsoluçlo n• 25194,. do Senado 
F~ para 100% da divida.. (Dependendo de parecer da 
t:;omissl!> de Au•atoo EconGml..,.) · 

4 
OFÍCIO N" S/66, DE 1994 

(Em reaime de urgfncia, DOS termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Oficio n• S/66, de 1994, atrav<!s do qual o Governo do 
Estado · de Minas Gerais solicita autorlzaçao para alterar · 0 
pereentual de rolagem de sua divida mobiliéria, venclvel no J• 
semestre de 1994. (Dependendo de parecer da Comisslo de 
Aauatoo Ec:onGoalcOJ) 

5 
REQUERIMENTO N" 638, DE 1994 

Votaçllo, em turno 6nlco, do Requerimento n• 638, de 
1994, da Senadora Júnia Marise, solicitando,.nos termos do att 
172, mciso I, do Regimento Interno, a inclus!o em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei do Senado n• 160, de 1992, de sua autoria, que 
submete a nomeação do Secrclário da Receita Federal à prtvia 
aprovaçlo do Senado Federal. 

6 
. REQUERIMENTO N" 641, DE 1994 

V otaçllo, ém turno único, do Raqucrm:.ento n• 641 de 
1994, do Senador LouriVlli Baptista, solicitando, nos termo; do 
art. 172, lnci.oo I, do Regimento Interno, a incluslo em Ordem dó 
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Dia do Projeto de Lei da C4Jnaran• 113, de 1994 (n• 4.146/93, na. 
Casa de origem), que dá nova redaçao ao art 1° da Lei n• 8.072, de 

25 de julho de 1990, que "displlc sobre crimes hediondos, nos 
termos do art. s•, inciso XLill, da Constituiçfto Federal, e 
determina outras providências". 

7 
Apreciaçl!o do Edital de Privatizaç!o da Empresa 

Brasileira de Aeronáutica S. A. - Embraer, nos termos da 
Resoluçfto n• 53, de 1994, do Sensdo Federal. (Dependendo de 
parecer da Comissâo de Assuntos Econ3mic:os) 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - Está encenada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessãO às T6h20iiiin.) 

ATO DO PRESIDENTEN°445, DE 1992 

Publicado no DCN, de 12-11-92, Seção II. e rejíublicsdo no 
DCN de 19-11-92 (Apostila), Seção II, que aposentou a servidota 
Maria Antonieta Siqueira Fetreira Braga (Processo Pl).()()()593/92-3). 

Apostila 
Fica alterado o fundamento legal da concessão de aposenta

doria a que se refere o presente Ato, para excluir a vantagem cons
tante da decisão da Egrégia Comissão Diretóra do Senado FederaL 
adotada em sua 14 .. Reunião Ordinária, realizada em 27-11-85 
(Processo PD-1010/85-9), em consonância com a Decisão n° Z70, 
Atan• 36, de 9-11-93, !'Câmara, do Tnbcnal de Contas da União. 

Senado Federal, 17 de agosto de 1994. - Senador Júlio 
. Campos, Presidente do Senado Federal em Exen::ício 

ATO DO PRESIDENTE N"453, DE 1993 

Publicado no DCN de 14 de setembro de 1993, seção II, 
que aposentou a servidora Cleone Santos (PD:()()()'I3S/93-7). 

Apostila 
Fica alterado o fundamento legal da concessão de aposenta

doria a que se refere o presente Ato, para excluir a vantagem cons
tante da decisão da Egrégia Comissão Diretorado Senado FederaL 
adolada em sua 14' Reunião Ordinária,. realizada em 27-11-85 
(Processo PD-1010/85-9), em consonSnda. wm a Decisão n• 
270/93, I' Câmara, do Tn"bunal de Ccntas da União. 

Senado Federal, 17 de agosto :de 1994. - Senador Julio 
Campos, Presidente do Senado Federal_ em Exercício. 

ATO N• 287/94 
(Do Presidente do.Sensdo Federal) 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência 
prevista no Ato n" 2173, da Egrégia Comissão Diretora.do Senado 
Federal, tendo em vista o que consta do Processo n° 01178/94-6-
Cegraf, exonera, a pedido, na forma do art. 34 da Lei n• 8.112/90, 
o servidor Rodrigo da Cosia Fonseca, maL 1910, do cargo efetivo 
que ocupa no Quando de Servidores do Centro Gráfiéó do Senado 
Federal. 

Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário 
do Congresso Naciona~ Seção II. 

Brasllia, 19 de agosto de 1994. - Humberto Lucena, Presi
dente. 

ATON"2881Y4 
(Do Presidente do Senado Federal) 

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 dos Pro
cessos n•s 0804/91-6 e 0492/94-9, resolve alterar o Ato desta Pre
sidência n" 649, de 1991, publicado no DCN, Seção II, de 27-8-
91, para considerar o servidor Manoel Jacó de Souza, matricn!a 

0298, aposentado nos termos do art. 40, inciso m; alínea a. da 
Ccnstituição-ôa República Federativa do Brasil, combinsdo com 
os arts. 186, inciso III, alínea a, da Lei n• 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, el3, da Resolução SF n•87, de 1989, e J•daResolu
çãoSFn"59,de 1991. 

Senado Federal, 19 de agosto de 1994.- Humberto Luoe
na Presidente do Senado Federal. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N" 110, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da ab:iruição 
que lhe foi conferido pelo art. !O 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 fms do disposto no art. 20 da Lei n° 
8.112, de 1990, a avaliação de desempenho relativa ao estágio pro
batério da servidora: 

Nome do( a) Servi- Matricula 
dor a 

Média-Final 

Sandra Maria de Fa- 4634 188 
ria :Ma.ttos 

Senado Federal, 19 de agosto de 1994. - Paula Cunha 
Canto de Miranda, Diretor-Geral do Senado Federal em exerci-
cio. 

ATO DO DffiETOR-GERAL 
N"lll, de 1994 

O Diretor-Geral do Sensdo Federal, no uso da alribuição, 
que lhe foi conferida pelo art. 7•, § 2•, da Resolução n" 42, de 
1993, e de acordo com o que consta do Processo n" 014124/94-7, 
resolve nomear Enéas de Alencastro Neto pata exercer o cargo, 
em comissão, de Secretário ParlamenW:, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Senador 
Teotônio VIlela Filho. 

Senado Federal, 19 de agosto de 1994. - pi Manod Vllda 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

ATADADÉCIMASExri'AREUNIÃODACOMISSÃO 
DE ASSUNTOS ECONÓMICOS, REALIZADA 

EM 16DE AGOSTO DE 1994, ÀS QUATORZE HORAS 

Às quatorze horas do dia dezesseis de agosto de mil nove
centos e noventa e quatro, na sala de reuniões da Comissão, Ala 
Senador Alexandre Cosia, sob a presidência do Senado!: João Ro
cha e com a presença dos Senadores Júlio Campos, Eduardo Supli
cy, Pedro Simon, Mauricio Co.trêa, Josaphat Ma.riDho, R~ TitO, 
Moisés Abriio, Mansueto de J,avor e José Eduardo Vieira, além do 
Deputado Ernesto Grsdella, reúne-se a Comissão de Assuntos 
Econômicos. O Senhor Presidente dec~ abertos os trabalhos, 
dispensando a leitura da ata da_ reunião ante:d.Or, que é dada conlo 
aprovada e, a seguir, comunica que a reunião destina-se às exposi
ções do MiniStro da Aeronáutica, Tenente'Brigadeiro-do-Ar, Lélio 
Viana Lobo, e do Presidente da Embraer, Engenheiro Ozires Sllva, 
sobre a privatização da Embraer. Em seguida Sua Excelência con
fere a palavra aos Senhores expositores para que façam suas expla
nações. Encerradas as exposições, iriicia-se o debate. Participam 
os Senadores Júlio Campos, Eduardo. Suplicy, Maoricio co.rêa, 
Josaphat Marinho, Ronan Tito, além do Deputado Ernesto Gradei
la. N"ao havendo mais perguntas, o Senhor Presidente agrsdece a 
presença do Ministro da Aeronáutica, Lélio Viana Lobo, e do 
Doutor Ozires Silva. bem como dos demais convidados e público 
presente, encerrando a reunião às dezoito hoxas e dez; minutos, la
vrando en, Dirceu Vieira Machado Filho, a presente ata.que, lida e 
aprovada, será publicada em conjunto com suas notas taquigráfi
cas.- Senador João Rocha, Presidente da Comissão. 
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O SR. PRESIDENfE (João Rocha) - A Presidência da Co- Pro · 
missão de Assuntos Econõmicos do Senado Federal declara aberta sseguru-se 0 trabalho no Centro Técnico Aeroespacial,. · desenvolvendo-se o pnm" ell'O· avta"-o nac1·ona1· na '-- ae-'··u·ca 
a sua décima-sexta. reunião, que tem como pauta a audiência pú\>li- ..... cu.ca .Lu.wuJ propriamente dita, com projeto integraL Lembro que até aquela . 

. ca sobre a privatização da E.MBRAER, cem as P"Osenças dos Srs. :·. época haviam sido desenvolvidos no Brasil inlÍmeros prot6tipos, 
Ministro da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro-do-Ar Lélio Viana dizem até que algnmas centenas de ~otótipos, que não tiveram 
Lôbo, e Presidente da EMBRAER, Dr. Ozires Silva. · r· condições de ir adiante pruque faltava principalmente a base in-

A P"Osente reunião tem Como objetivo atendOr à proposta dustriallógica, uma base industrial de sustentação adequada para a 
feita através do Parecer n• 124, de 1994, da COmisSão de Consti- indústria. 
bJição, Justiça e Cidadania, sobre o edital de licitação da EM-
BRAER, de antoria do nobre Senador Jutaby Magalhães. Quando se desenvolveu o Bandeiiante, chegou-se à conclu-

Informa ainda a Presidência que esta Comissão. ouviu, sobre são da conveniência da criação de uma empt"OS!l para a industriali-
o mesmo assunto, em 26 de abril de 1994, o Sr. André Franco zação, para a P"Odução em sêrie da aeronave. À época, os esmdos 
Montoro Fllho, Presidente da Comissão Diretorn·do Prognmta Na- do Ministério da Aeronáutica indicaram a intenção de criação de 
cional de Desestatização. E àquela época a audiência pública con- uma emP"OSa privada, obviamente com alguma participação esta-
teu com a presença de todos os interessados na privatização da taL No entanto, a análise da viabilidade técnico--econô.mica mos-
EMBRAER..Dissemos, naquela oportunidade, que 0 Minislro da trou que o lado eoonômico oão permitia a criação de uma-indústria 
Aeronáutica não se fazia P"Osente. porque 0 Dr. André Franco privada, por falta exatamente de investimento no nível adequado. 
Montoro Filho vinha cem todas as infonnações e esclarecimentos Optou-se, portanto- e a opção foi forçada, eu diria assim-, 
necessários não só para os Srs. Senadores mas também para todos pela criação de uma em!'"OS" estatal, nascendo, portanto, a EM-
os segmentos da sociedade envolvidos no assunto. BRAER, que este mês completa 25 anos de existência. Foi todO 

E, neste momento, é uma satisfação muito grande a Comis- um ttabalho execut3d? para a i~Ia,;t_tação da indústria, que era 
são conta\" aqui com a P"Osença do Tenente-Brigadeiro-do-Ar l.é- uma indústria de projeto, uma indústria da produção, uma indús-
Iio Vtana Lôbo, Ministro da Aeronáutica, e do Dr. Ozires Silva, Iria de sistentatização. Mas, paralelamente a esse trabalho, outras 
para tratar do mesmo assunto. indústrias foram sendo implantadas, foram sendo dinamizadas no 

Para darmos agilidade maior e nta1s objetividade a esta reu- Pais, de peças, de participação minoritáiia em vários empreendi-
níão, perguntamos ao Ministro Lélio Viana Lôbo se S. Ex• preten- mentos. Para que V. Ex's tenham uma idéia da silnação aluai, hoje 
de, de início, fazer uso da palavra para os esclarecimentos que S. dispomos, na área aeroespacial, no Brasil, de 556 indústrias que 
Ex• julgar necessários. pafticipam dos nossos pro~ espaciais, dentre as quais está a 

EMBRAER, a única estatal. Portanto, temos 555 indústrias priva-
O SR. LÉLIO YIANA LÔBO - Sr. Presidente da Comis- . das que participam dos prognmtas aeroespaciais brasileiros. 

são, sn e Srs. Senadores, queria, inicialmente, extemar a satisfa- Parece-me que é un:ia. informação bastante significativa, 
ção do ~tério da Aeronáutica em estar presente a esta reunião porque ela mostra exatamente a linha de raciocinio, a linha de con-
da Comissão de Assuntos Econômicos para !'""'lar algnns esclare- C:Uta que o Ministério da Aeronáutica, representando a Uníão, uti-
cimentos a respeito do P"OCOSSO de privatização da EMBRAER. lizou na condução de todo o prognmta aeroespacial brasileiro, na 

Eu me pennitiria, nestes minutos iniciais, fazer um pequeno parte industrial fundamentalmente. 
histórico da indústria aeronáutica no País, pata que seja entendida Inúmeras ações foram desenvolvidas ao longo do tempo 
a illosofia que nos levou à posição aluai. Lembraria que o Ministé- para levar adiante os trabalhos da EMBRAER. SeiDP"O houve a 
rio da Aeronáutica, desde a sna criação, teve cemo preocupação pteOCUpação de que a eilll'""'a fosse a grande supridora dos P"Odu-
fundamental, além dos problemas nonnais relacionados com as tos da força aérea. Temos hoje, na força aérea, 800 aeronavtis, das 
áreas militar e de aviação civil, a implantação de uma indústria quais 75%, portanto 600 aeronaves, são de P"Odução da EM-
aeronáutica no País capaz de funcionar cemo uma base essencial BRAER, o que mostra também o nível de dependência que temos 
para em!'"Ogo da área militar ~ente dita e, adiciortabnente, da EIDP"OS• Brasileiia de Aeronáutica. Nessas 600 aeronaves há a 
criar ccndições para a participação da indústria aeronáutica brasi- participação não apenas da EMBRAER, mas de todo um oulro 
Ieira no mercado internacional. conj.m.to de indústrias que elaboraram peças e componentes. 

Foi através desse contexto que o Miillstério estabeleceu Adicionalmente, lembraria que a EMBRAER, desde a sna 
uma visão estratégica do assunto. identificando como elemento es- criação, tem nos seus estatutos também a responsabilidade e atri-
sencial de partida a necessidade da existência de uma infm-estrulu- buição do fomento à indústria. Isso teve muito sentido à época 
m de formação de recursos humanos, considerados à época ccmo porque estávamos exatamente num momento de indução da indús-
elementos absolutamente essenciais para dar partida no processo. tria aeronáutica como um todo. · 

Foi através disso que se criru o Instituto Tecnológico da Ao longo dos tempos, por uma série de razões e pelo pró-
Aeronáuúca.. conhecido de todos como elemento essencial, como prio nivel de maturidade a que chegou a indústria aeronáutica bm.-
disse, para a implantação de uma indústria aeronáutica. sileiia, realmente essa responsabilidade do fomento à indústria, 

Segnin,.se-lhe a criação do Centro Técníce de Aeronáutica à pela EMBRAER, foi sendo cada vez nta1s reduzida e foi sendo im
época e, denlro dele, criou-se também uma área destinada à pes- plementada através do Cenlro Técníco Aeroespacial. 
quisa e desenvolvimento de produtos, e também, àquela época, já Nós chegamos a um ponto, no andamento dos trabalhos da 
havendo preocupação com o problema de indtístria, criou-se o Jns- EMBRAER, há mais de dez anos, em que conclu'imos que seria 
tituto de Fomento Industrial, que teve sempre, e tem ainda hoje, a necessário algum movimento para fazer que a empresa pudesse 
responsabilidade de estabelecer o relacionamento entre a área de galgar um patamar tecnológico diferente, uma vez que ela estava 
pesquisa e desenvolvimento e a indústria. Isto poxque sempre foi mais ou menos estabilizada no nível das aeronaves turboélices. 
mela do Governo e do Ministério da Aeronáutica que a indúslria Entendíamos que, de acordo com o planejamento estratégico do 
brasileira fosse dinamizada no setor aeroespacial, inc:Je... Ministério da Aeronáutica e com as necessidades da Força Aérea 
pendentementedeserestatalouprivada. Bmsileim para o futuro,_ seria :importante que a empresa ~e 
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um novo patamar. Foi através exatamente dessa coostatação e eles- O SR. PRESIDENfE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
sa visão eslralégica ·que a empresa entroo no programa conjunto ao Dr. Ozires Silva, Presidente da EMBRAER-
AMX, que eslá sendo realizado com os italianos e que hoje jã está . O SR. OZIRES Sll..V A - Sr. Presidente, prezado Senador 
com quatorze anos de trabalhos sucessivos~ Trata-~e _de um progm.- J~l~ _ ~pos. velho ami.s9 _nosso, Ministro da Aeronáutica, Srs. 
ma que imaginamos que perdurará ainda por mais uns três ou qua- Senadores, Srs. e_ sr-s: - - - - - -· 
tro anos, na fase de produção, e mais vinte e cinco a trinta anos Da · · - O Ministro Lôbo fez uma colocação a respeito da históriã. e 
fase de snstentação do produto: da vocação brasileira de fabricação de aviões. 

Isso mostra exatamente a dhnensão e a longevidade do.s · o· Brasil, e<>m suas dhnensões de 8,5 milhões de quilôme-
progrnm.a.s estratégicos em que a indústria se envolve, e tam1:>6m .. : tros quadn:ldos,, ~m na avião uma vocação naturaL Hc:ij,- COmo 
exPlica o po<quê de investimentos pesados que a indústria aero- ' Pais isolado, o Brasil é o segundo mercado Dl1l!ldial paia a fabrica- , 
nfuJtica necessita paia estar cada dia mais produzindo pxUdutos : ção de aviões. . . 
compatiyeis com as necessidades do mercado. Lembramos que 0 As perguntas colocas em relação à EMBRAER são: por que · 
mercadO de aeronaves é um men::a.do de obsolescência :ra.zoavel- a empresa entrou em crise? Por que o Govemo brasileiro escolheu 
mente rápida. As aeronaves têm vida longa, mas 0 tempo das li- a opção de privatização da companhia paia o segubnento de snas 
nhas de produção de uma aeronave é razoavehnente curto. () te!)l- 1 atividades? · · -
po de produção propriamente dito de algumas aeronaves ronda por A crise da EMBRAER, infelizmente, não tem uma miz in- , 
volta de oito. dez anos, e o tempo criação do projeto até a finaliza- teJ]],!. no nosso País. Ela conseguiu conquistar o mercado interna-
ção dos protótipos e início da produção varia, às vezes, de cinco a: -i cional; ,felizmente para o Pais, ela ultrapassro as nossas fronteiras, 
d ...t.-..... .... ...l--...t... enfi;entou novos mercados; hoje temos aviões Voando em cerca de 
ez anos, ~~ do tipo de problema, do tipo de avião, do ' 50 países do nnmdo; e, sem dúvida nenhuma, em termos de indús-

tipc de tecnologia. - - ' 
Na realidade, trata-se de uma explicação mnito rápida sobre 1 Iria aeronfuJtica, desde de 1910, quando o Brasil fabricoo o seu 

a filosofia da indústria aeronáutica que montamos há mais de trinta i ·primeiro avião, a EMBRAFR é um empreendimento de maiõr su
anos. Prosseguimos na i:nesma linha de conduta, sabendo quC é ab-- , tessd que jamais se implantou neste País. Uma empresa implanta
solutamente essencial para uma foxça aérea que a indústria aero- ela em 1970, num periodo inicial de investimentos, ela ainda não 
nfuJtica do pais seja o seu sustentáculo. Não hli como raciocinar, cooseguiu resnltado lucmtivo em 1970, mas a partir de 1971 foi 
em se tratando de forças annadas de modo geral, e força aérea em I uma empresa lucrativa, conquistandO novos mercados e de Uma 
especial, como é o nosso caso, sem que a indústria aeronáutica do forma extremamente surpreendente, porque conseguiu fazer isso 
pais tenha capacidade de dar-lhe um snporte adequado, fazendo através de tecnologia pnSpria. Quer dizer, a Olll)l<OSa além de se 
com que o nível de ~ncia ex~ seja cada vez seja meDOI'. transformar num sucesso comercial, ela exerceu, na sua plenitude, 
. I'lorma~ente hoJe ISSO é feito através de uni processo de. o papel de fanentadora da indústria aeronáutica no Pais. Nesse pe-
mterdependênclll, no· qual os paises dependem uns dos outros nes- nodo, desde a sua fundação, 4.500 aviões foram fabricados; mais 
se campo, pennitindo uma situação mais favorlivel pi!Ill as necessi- de 7 .SOO bilhões de dólares fomm faturadils; e ponc<i maiS de 50% 
dados operacionais quando elas reahneD!e precisarem ser utiliza- para exportação. Conslruhnos uma marca, que a despeito dos pro-
das. Foi dentro desse contexto que entramos no Programa AMX, blemas fmanceiros que afetam a companhia a partir de 1989;· 1990, 
que é, acima de tudo, um progmma de capacitação industrial que é uma man:a forte, com extrema reputação. Contudo, 6 que acon- . 
obteve muito sucesso. 1 teceu com a empresa é UÕla reflexo do que aconteceu ao País. de 

Esse é mais ou menos O quaàro geral qUê goStaria de ·apre..~ · um lado, e o que aconteceu no exterior. 
sentar como ponto de partida, reservando para uma segunda etapa · No exterior boje observamos umã 'fundamental falência do ·~ 
alguma coisa mais especifica sobre a EMBRAER propriamente : mercado comerciaL A partir da Guerra do Golfo, apesar de não ter 
dita e o processo de desestatização. · uma conotação direta, houve uma queda bastante grande do trife-

0 SR. PRESIDENfE (João Rocha) _ Passamos a palavra ,go aéreo, e o início de uma guerra de tarifas, e uma competição aJ>. 
ao Senador Júlio CampoS que, neste moinento, exerce a Presidên- solutameDte inusitada para o transporte aéxeo intemacional, a evo-
cia da Casa. Posteriormente a palavra ficará franqueada, JX/l' suges-1 lução das comunicações. ' 
tão do Senador Eduardo Suplicy' ao Dr. Ozires Silva, e depois aos . Creio que podeúamos dizer qu·e o grande inimigo hoje do 1-
Srs. Senadores presentes e demais autoridades constituídas. desenvolvimento da indústria. aeronáutica comercial é o fac.-s:ímile, 1 • 

O SR. JUUO CAMPOS _ Sr. Presidente da Comissão de . que está num outro ângulo completamente diferente do das opem
Assnntos Econômicos, Sr. Ministro da Aeronãutica, Brigadeiro I ções do transporte aéreo, mas afetou significativamente a deman
Ulio Viana Lôho, Sr. Presidente da EMBRAER, Coronel Ozires da. As frotas estão ficando ultntpassadas, não hã uma renovação 
Silva, Srs. Senadores membros desta Contissi<>, demais autorida- i bastamo grande, e se nota hoje em toda a aérea industrial aeronãu

. des aqui presentes: 1 tica do mnndo um encolhimento bastante grande das atividades de 
Queremos apenas, nesta oportunidade, agradeoer a presteza .

1 

produção e de venda. A pi6pria BOEING, que hoje, sem dúvida, é . 
-com que o Ministério da Aeronãntica e a pi6pria EMBRAER aten- a maior vendedora de aviões do mundo, eslá com 60% das snas · 
deram ao convite do Senado Federal, no sentido de vir a esta Co- encomendas garantidas pelo governo norteMamericano e mesmos i 

ntissão Ó Sr. Ministro da Aeronãutica, Ulio Viana Lôho, e o Sr.. a5shn eslá rromovendo, nos proximos 18 meses, uma redução do 
PresideDle da EMBRAER, Ozires Silva, a fun de prestarem escla- seu efetivo de mais ou menoS 20 mil empregados, o que paia a ci
recimento, nesta audiência J>Íblica, sobre a privatização da EM- , dade de Seattle, onde a BOEING está shnada, o hnpacto é mais oo 

. BRA.ER. Portanto, nesta oportunidade, queremos agradecer esta ; menos semelhante ao que acontece conosco em São José dos 
presteza, acreditando que os esclarechnentos, tão espemdos pelos I Campos, uma comunidade relativamente pequena com grande hn-
Srs.Senadorese,emespecial,pe!oSr.Senado!'EduardoSuplicy,, pactodeperdadepostosdetJ:abalh". _ . . _ , 
Líder do PT, nesta Casa, sejam feitos com a meslna presteza e pos- i Paralelamente, tivemos a felicidade de temros o fun da 
samos, assim, resolver, a curto prazo, esse asSUDlo que é de inte-. ~'Suerra. fria". O fim da "gueaa. fria" determinoo também os cortes 
resse não s6CloMinistério da A"f'Y'''!'ica, <:OillO do pr.óprio P..._ - daS despesas militares. Em conseqtlência do corte das despesas nti-

A minha solidariedade e os meus agradechnentos em nomô' litaies, tivemos, pela primeira vez na história do clesenvo!Vimonto 
do Presidente Humberto Lucena. _da iDdúatria .....,W.tica, que ganhou_ aceleração !'PÓ..'. o fmal da r 
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Segunda Guetm, a CO!Iimção de dois fatores: a quede do mercado mi.- em janeiro de 1992, tomou a decisão de incluir a cmpreaa DO 

militar e a quede do mercado civil, isso no plano internacional. Plano Naciooal de Desestatização. 
No plano imemo, a situação não foi mais fáciL Os succssi- · Ao longo do tempo, temos trabalhado na idéia e ela nos pa-

vos cortes que foram efeluados segundo as politicas eccnômicas · rece absolutamente limdamenta!, parque uma empresa que hoje 
implantadas pelo Governo nos orçamentos, afetando claramente os praticamente vende seus p:odutos lá fora, uma vez que os aviões 
mçamentos militares, impedimm que novas encomendas do lado brasileiroc sio tributados, enquanto os aviões importados_ sio isco
militar fossem feitas aqui no Bmsil também. Há aproximadameDie tos de impostos. E isso determinm a virtual expulsio da BM
sete anos que nio oc:omo uma encomenda nova de progmma mili- BRAER do mercado interno. Ela depende quase que exclusiva
lar na EMBRAER; enquanto o govemo norte-americano está apli- mente do men:ado externo, -.nas não pede depender do mercado 
canelo recursos cada vez mais acentuados nas suas empresas.- Note- , externo com a extrema baixa dinâmica empresarial imposta à em
se que o govecno Clinton, o único setor orçamentário do goveino -presa pelos regulamentos que o Govemo tem de estabelecec de 
dos Estados Unidos, com a nova administta.ção, a do Partido Di>- fmma transparente pam a opinião pública reduzindo a capacidade 
mocmta, não coocedeu corte aos mçamentos militares pam justa- competitiva de uma indústria estataL 
mente sustentar as indt1strias aeronáuticas norte-an:iencanas, que , Recentemente, a convite da Associação Brasile~ de Recur-
estão sofrendo em função do me=do intemacional. sos Humanos, proferi uma pale-. no Rio de Janeiro, demostran-

Aqui no Brasil, quando se iniciru o Govemo Colloc, houve do as restrições dmmáticas que uma companhia estatal hoje sofre 
a dentincia do sistema de financiamento, o Sistema FINEX, de em cooseqüência de legislação ociunda dos Três Poderes - não se 
avião pam o exterior. As vendas de aviões comerciais parirram ·pede atribui-las a nenhum dos Poderes isoladamente. Sio da ar
completamente dumnte um ano, dando tempo pam que se acen- dem de 60, 70 restrições gerenciais, que fazem com que a campa
toasse a crise no mercado comercial. A partir desse instante, a EM- nhia perca a sua dinâmica e a sua capacidade de competir. De 
BRAER começou a entregar os aviões que tinha em ordem, discu- modo que o estatuto de empresa privada é absolntamente essencial 
tindo com os potenciais clientes os canceiamentos e manteve:-se paraessacompanhiaservencedora.Onosso-grandedrama-evou 
até 1993. Diria que, a partir do final de 1992 até a semana passada, confessar aos SIS. Senadores muito particulannente o meu dmma 
nenhum ·contrato novo conseguiu ser assinado. Exceção qúe se faz particular- é de ter participado, desde o começo da vida desta em
agom, que começa.mos a ·assinar novamente coDtnit.os, .i' rD.ostran- presa. Tendo sido um dos primeiros a pensar na idéia de construir 
do uina pequena recupemção no campo da aviação regional, que é a empresa, fui pmticamente o fundada: dela; dirigi a empresa per 
onde atuam os aviões braSileiros. Com isso, temoS ã 'ConVicção de 17 anos; postericx:mente deixei a empresa por ~ anos e retomei a 
que é o infcio de uma recupemção que, talvez, em 1996, será já ela agora. Qu~ dizer, essa empresa •. que é IllalS do que ~ma em
bastante sólida, consolidando-se segummente a partir de 1997, presa na acepçao da palavm pam mnn mas uma verdadeira filha, 
pmque a gnena das tarifas vai obrigar, sem dúvida nenhuma, ü eu não g:so vê-la falhar.. . . . 
empresas a· comprarem aviões mais ecoi:tômicos. EStes aviões j' ·. m~ que aderi ao processo ~ pn~atização, porque me 
estão- sendo desenvolvidos, em particular, o nosso novo jato ~- · ~ parece essen~ial que __ a empresa tenha dinâmica_ de estar ~sente 
clnqiienta lugares que, sem chívida nenhuma, em termos pammétri- np mercado mtemactonal, no momc:nto que seJa neces~o com 
CJS e colocados na competição internacional, é um dos ·aviões · t~ as f""'."""'"tas que os competidoces col"":'?' em J080: que 
mais competitivos que teremos agom no seguridO lustro da Década . nao são fáceis em um~ alta"!"te competitivo e sofisticado 
dos 90, portanto, no fmal do século XX. . como é o mercado ae~tico I!)IIDdial: .. -

De modo que vemos hoje a EMBRAER com extraocdiná- . Então, nessas cit<:unstâncias o esta!_Uto da empreaa priV8da ·é . 
rias condições estratégicas, atiavés de sua linha de produtos, de ,-! obsolutamente essencial pam empre":'- Nao cremos que sob o CJta
cooquistar um bolo segmento de men:ado. Estamos na área dO . luto g~emamental,_ como compan!J!a estatal, esta empresa poaa 
. avião comercial com dois a~ões que têm ~s possibilidades de sobrev~'i'luta, hoje, sem dú;,;da, Srs. Pailãmentares, é pam ~e á 
aum~ntar as ve?das em ~ da recuperaçao do m~·- 911e é empresa sobreviva, porque o· Brasil é um país que merece unia in-
o n~ ~rilsflia para. trinta lugares e o nosso .novo J~, como dústria aeronáutica e (leia precisa·:· Conseguimos construir a única 
mencl.OD.el, o 145. E ~da, p;ua.Ie~ente. um avião de ~n- estratégia_ que deu certe) no Terceiro Mundo de fabricação de aviõ-
to~ o. Tucano~ dos quais m:us de seiScentos exemplares Já fttam es. A coreia, agora, acaba de editar um plano de desenvolvimento 
vendidos, estão sendo flli?ri_caclo~ .na 0ã-Bn:tanh~ "?b licen~ .e da indústria aeronáutica que planeja, no ano de 2010, atingir-o nl-
agora entra numa competi?'o milionário, muito difícil, sem _dúvi- vel que nós brasileiros estamos hoje. Nio podemos jogar isso fom, 
da, mas pam fornecer o avião pam a .Força Aérea norte-amencana. . e pam não jogar isso fora temos que devolver à companhia aquela 
Não é um sonho alto poxque COIDpOOmos para vender para a RF A, dinâmica que ela teve no começo dos anos 70, quando ela foi cria-
na Jnglaten-a, ganhamos. Co~ Jla:" ven~ na França, ga- da, e que penieu, ao longo do tempo, em função das resb:fções ini- · 
nhamos. E não há nada que se possa unagmar que nnpeça que pos- postas <,lo JXJllto de vista gerenCial. 
samos ganhar o contrato nos Estados Unidos, se bem que se trata E uma empresa que tem tudo pam ganhar: detém 34% do 

. de um contrato extraordinariamente difícil, mas temos fetmmenta men:ado norte-americano de avião de transporte aerorregional no 
na mão, temos bons produtos,. temos um bom parceiro a nfVel in-· segmento em que ela atua; tem 31% do mercado inundial; 42% 
temacional. _ . . . dos aviões de treinamento vendido no mundo, desde 1985, são os 

De modo que essa linha estmtégica e mals ainda o que te- aviões de treinamento da EMBRAER. E o ano passado de 1993 
mos pela frente demostram Com anh' é ' ' . . . que a P Ia extremamente em que pese o me:ocado tenível que oeotteu, nós entregamos so-

. 't,':'-J:,tiüva e pede sobreviver pam o futuro. Mas há um problema mente 18 Bmsllias pam o men:ado e, senhores e senhocas isso sig-
ental: o pro~ lema cocpcmtivo da empresa. A empresa boje nificou 51% da demanda nmndial, o que demonstra o ~ da crise . 

controlada pela U~ Fedem! - e ~bem ns Srs. Parlamentares, em que 0 me=c1o mundial foi alir.ldo. . · 
Sm. Senadores aqui presentes, que hoje as prioridades do Govemo · - - -
são nitidamente de caráter sociaL o Govemo não está mãis em De modo que nós precisamos agora dé uma poi:Jti, Uma 
condições de fazer os investimentos que são requéridoS pam a em- pcD1e pam O futuro. PrecisamOS fazer com que esta empresa, que 
presa pam a modemização do seu paique industrial e manter a suá· dominru uma tecnologia própria, é uma empresa competente, tem 
capac~ de competição. Dessa maneim, então, 0 Góvemo Fede-, uma ma= ele extramd,inário v4Joc, nio S!ojal"''!fida. · ·' 
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Acusa-se que os opositores da idéia dizem <rue a · ~M
BRAER vai se transfa:mar em uma montada:a... Se tnmsfonnar-se 
em um monladora, na hipótese da privatização, ela desaparece, 
pmque monladora não terá chance de ganunir a sna atividade ope
raciooal mfnima para ir ao mercado intemacional, de qu,e ela preci
sa- E, como mootadon., não existirá no mundo quém ..:lê Jiçença 
para uma empresa fabricar produtos oo Brasil e exportar na com
petição con1ra o licenciadoc. De modo que nós não temos escolha: 
ou nós mantemos uma tecnologia própria ou vamos ver essa em
presa que tanto orgulho trouxe para o pais fenecer. 

Asseguro aos senhores que a empresa é viáveL Durante 20 
anos foi uma empresa lucrativa, em condições competitivas extre
llllllllellte sérias no mercado intemacional. E, hoje, ela precisa é de 
uma compreensão, solnetudo, das autoridades, para transferi-la 
para o setor privado, não abandonando-a mas eniialldo em um sis
tema de colaboração, como acomece no exterior. A Boeing é uma 
companhia privada e vende 60% de sua produção ao govemo nor
te-americano. Quer dizer, não é o Goveroo virar as costas para a 
empresa, é dar à empresa um estatuto corporativo que pennila que 
ela com as armas que o mercado boje exige, com a velocidade e 
com. a dm.âmica que o mercado exige possa ir ao mercado interna
cional e voltar a trazer ao Brasil a imagem de companhia vencedo-
ra, que ela absolutamente o é. Nunca no passado se conseguiu coi
sa semelhante; não há nenhum rutro exemplo no Brasil de produlo 
semelhante a esse nível de tecnologia que foi conquistado no Bra-
sil. E não se pode perder isso. · · · · -

É justamente por isso que tiazemos ao Congresso Nacional 
a idéia fundamental de que essa empresa privatizada vai t:raur 
muito sucesso e muitos resultados a este Pais, porque ela precisa 
disso. Ela não consegue vender no Território nacional; as poucas 
vendas que está realizando é no mercado intemacional, E no mer
cado intemacional ela está sem inslnlmenlação. É óbvio que uma 
companhia estatal, boj~ tem de manter um nivel de transparência 
com a população e com a opinião pública que· não é permitido em 
uma companhia privada. Inversamente, uma companhia privada 
pode aluar no mercado internacional com a desenvoltw:a, com a li
berdade, com a eficiência que seja n"9""sária, para nós termos, 
efetivament~ uma empresa vencedora. E esse o linico objetivo que 
nos move. 

Sr. Presidente, nmito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} ~ A palavra é fran

queada aos Srs. Senadores, para maiores esclarecimenlos junlo às 
autoridades aqui presentes. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduaido SUplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ministro Lélio Viana Lôbo, 

Dr. Ozires Silva, em pnmeiro lugar gostaria de dizer que conside
ro muito imporlallte a preSença dos senhores, hoje, perante a Co
missão de Assunlos Econômicos do Senado Federal. GOstaria de 
relembrar que quando o Presidente André Franco Monloro Filho, 
da Comissão de Desestalização, esteve aqu~ disse que haVia: sidq 
V. Ex", Ministro da Aeronáutica, que o tinha cooven<:ido de qu'o 
seria bom privatizar a EMBRAER. De inlcio S. s• não eslava tão 
convencido. 

Portanto, é importante ouvinnos, pessoalmente, a j)>tla argu
menlação sobre as razões da priVatização. 

O Presidente Ozires Silva menciooou, há pouco, que a natu
reza corporativa da EMBRAER dificulla sua ação no mercado 
com Ioda flexibilidade necessária. 

Na medida em que a EMBRAER teve um perlodo em que 
p6de competir, p6de agir e pôde fatmar, por exemplo, nos aoos de 
89 e 90, algo como 700 milhões de dólares anuahnente, por que 
mzão, naquela oportunidade, a forma de empresa estatal não età 
coosidemda prepdicial ou pelo menos era uma garantia de que e14 
pudesse ter uma oondição de sobrevivência adequada e por que 

hoje isso falta? Poderia, o ·· ~_uor, transmitir-nos com exemplos 
por que falta essa flexibilidade. 

A certa altura, em suas palavras, senti como que haveria di
ficuldades em certos momentos de agir com ~ -~· 
Om; o que impede a direção de uma empresa estatal ser inteira
mente transparente? Ela, como pressuposlo, deve prestar esclareci
mentos a opinião pública, ao Congresso Nacional; ela deve, por 
sua na\Ureza, ter essa transparéncia. Traria dificuldades para a ,__ 
lização de negócios a exigência dessa transparência? Gostaria de 
compreender um pouco mais, se V. Ex• puder ilustrar, em que isso. 
dificuba. 

Na semana passada, quando tramitava esta 'questão no pl<>
nãrio, os assessores do Ministério da Aeronáutica dialogaram in
formahnente comigo e comen!Bram que um dos problemas da EM
BRAER hoje é o fato de os trabalhadores estarem muito bem ocga
nizados e terem um sindicato muito atuante e_ muitas vezes terem 
prejldicado a EMBRAER com ações de paralisação e reivindica
ção. 

Nós já tivemos oportunidade de dialogar sobre as relações 
com os trabalhadores -, eu e o Presidente Ozires Silva em épocas 
pãssadas. Mas eu hoje conversei com _os cli:r!gentes do sindicato, 
que estão aqui presentes, e eles me iDfonnaram que desde (jUe o 
Presidente Ozires Silva voltoo à direção da empresa, não houve 
nenhuma greve. Houve, entretanto, um enxugamento, porque fo
ram despedidos cen:a de 3 mil trabalhadoces, sendo 10 membros 
da CIP A e dirigentes sindicais. N"'ao foi poss!vel por vontade da 
empresa, ainda que os trabaThadores tenham tentado, assinar um . 
acotdo coletivo com os trabalhadores, sendo a data base em abriL 
Perguntei-lhes, em virtude do cometário dos assessOres do Minis
tério da Aeronáutica. Mas COOlO eles me disseram que tem havido 
uma atitude de colabo!:ação, porque estão ton:endo pela sobrevi
vência da empresa, e dada a infOrmação de que nesses últimos dois 
aoos não hoove paralisação, pergunlo se está, nessa argumenlação, 
ou seja, na relação com Os trobalha<lores, uma das razões para a 
privatização. Estaria ai a questão da necessidade da privatização?' 

Isso me foi tr.msmitido pela assessoria, aqui ~RSente, do 
Ministério da Aeronáutica, mas a infonnação não pareoe se coofa-
mar. 

Houve, entre os trabalhadores da EMBRAER, no fmal da 
semana passada, a informação de que a EMBRAER teria conse
guida vender cinco Brasílias para os Estados Unidos e uma pam o 
México. Não sei se é exatamente isso que o Presidente Ozires Sil
va mencionou sem detalhar. S. s• pode confnmar essa infcmna
ção? 

Nos últimos tempos, segundo os trabalhadoces da EM
BRAER, tem havido uma gnmde produção de peças primárias e 
essas peças têm sido estocadas. Não tem havido a montagem de 
aviões. Qual a mzão desse o prooedimenlo? 

Gostaria de perguntar também solne o número de trabalha
dores. Parece que a m,ffiRAER teve em toroo de 13 mil e SOO tra
balhad.ores no seu auge, mas hoje estaria com cerca de 5 mil 500. 
Gostaria de saber se es~ números são coneto_s_e se a penpectiva, 
presentemente, é de enxugamento ou de expansão? · -

Ao COlllrário de outras empresas estatais, cujo endividamen
to foi gerado ao longo da década de 70 e primeira metade dos anos 
80, a EMBRAER acumulou a sna dívida principal de menos de 
uma década para cá. Quais foram os fatores que geraram esta dívi-
da? . 

Também gostaria de obter um esclarecimento sobre a EM· 
BRAER AIRCRAFr CORPORATION, uma subsidiária da 
EMBRAER nos Estados Unidos. No exemplar da revista Isto~ da 
13 abril de 1994, foi ctito que a EAC tinha como Presidente, ru 
tem, o Sr. Milton Bewerlck e que esse senhor estaria planejando o 
que foi qualificado pela revista Isto~ de um proeedimento de au-
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tocompra pela EAC, nos Estados Unidos, da EMBRAER. Segun- · 
do essa publicaçãO, a empresa vinha obtendo comissões extrema
mente elevadas, direitos de exclusividade na venda de aviões da 
EldBRAER, enquanto a empresa-mãe ~ava uma situação gra
dativamente mais difícil Os Srs. Ministros e O Sr. Ozires Silva 
certamente conhecem o teor dessa reportageltL Vou apenas citar 
algumas passagens: 

A certa ajtura, disse que: 

"Baseado em paralso fiscal, a EAC Fines! Ccii'po
rntion também pode facilitar ru; operações fillariceiras in
ternacionais da EMBRAER., coisa de quem deseja am
pliar seu raio de ação. Dessa reestruturação, a EAC saiu 
bem mais robusta; como a EMBRAER lhe devia 40 mi
lhões de dólares, ela compron por 15 milhões de dólares, 
abatidos da dívida, a exclusividade de vendas dos aviões 
da estatal em todo Dlllndo, à exceção da América Latina. 
Um neg6cio da China. 11Fomos ingênuos e não vimos 
que a EAC estava se fortalecendo à custa da EM
BRAER" -lamenta uln executivo da estatal 

A ingennidade _é explicável pela fuipressiollante 
folha corrida da EAC. A empresa vendeu 9 em cada 10 
Brasllias, o maior sucesso da EMBRAJ;lll.. Foram 270 
aviões Colocados no dificil mercado americano, o que 
deu à estatal brasileira 38% do inerciiclô' riiiíiidial da 
aViação regioii.al_para aeronaves de 21-ã -46J_UgireS, em 
1990. . • .. - .. ·. --~--:-
. A empresa, c:jtie-tem 125 furicionários, está insta

lada em um complexo de dois edifícios do tipo lJUe os 
amencallõs cóiihecem como dean-cut hightech: claros, 
funcionais e dotados de altíssima tecnologia. O inodemo 
software gerencial e de controle de peças da EAC já foi 
adotado por grandes empresas aeronáuticas, como a 

· Northtrop." _ _ _ __ ___ _ __ 
Um pouco mais adúinte, diz que executivos da EAC recebe

riam salários da ordem de 300 Dili a 500 mil dólares. Soma para 
executivo nenhum, da FORD ou da IBM, colocar defeito. Em a!

~- -güits- CaSos, a cainissão -era superior ao custo de mão-de-~ _c_ie 
cada avião, diz um ex -diretor da EMBRAER. · 

r Mais adiante, há um comentário no segninte sentido: 
"Adversários de Bherig ... dizem que o comandan

te da EAC, americano Datllialli:ido, ei.:pi"toto -di Força 
· ""' '· Aérea dos Estados Unidos, tem um contrato com a EM-

. BRAER com uma cláusula sOcreta; em caso de demissão 
de Bberig, haverá uma indenização próxima a 4 inilhões 
de dólares, a serem pagos imediatamente, além de outras 
vantagens nos anos seguintes. 

A autocompra da EAC, por sua vez, traria uma 
vantagem segura para a empresa: eliminar uma auditoria 
que os novos donos da EMBRAER privatízada certa
mente estariam dispostos a fazer. 

O imbróglio privatização/autocompta/ÉAC ape
nas acrescenta mais um capitulo nos -deScaminhos da 
EMBRAER." 

E assim por diante. 
Em outro trecho, agora conclnindo soble esse assunto: 

"A EMBRAER, ainda qÚe à beiridO fnn da pista, 
conservá alguns trunfos, os maiOres são o Tucano e o 
EMB-145, avião de treinamento. O ThCaiiO é considera
do um dos melhores do mundo em sua categoria. domi
nando 45% do mercado do setor e participa, associado à 
Northtrop, de uma concorrência milionária para o forne
cimento de um máximo de 675 aviões para a Força Aé
rea e a Marinha dos Estados Unidos. Está na prancheta, 

será um belo jato de 50 lugares e já conta com 136 pedi
dos em carteira. Se esses pedidos se tmnsfor,rnariO em 
opções de compra, só o futuro da EMBRAER dirá.'~ . 

Bem. o que de fato existe de verdade nesta. reporta.geiD e se 
pOIVentura estiver havendo esse procedimento de autocompra pla
nejada, acharia importante. o Senado Federal estar bem consciente 
disso. 

Sobre o próceSso de privatização e o jlrqjeto CBA-123: um 
dos ajustes aprovados pelo Programa Nacional de Desestatização e 
pela Assembléia de acionistas da E:MBRAER para sanear o passi

- ·VO da empresa consiste na passagem -de dívidas para o Tesouro 
Nacional, em troca do projeto do CBA-123. 

· Pergunto a0 Sr. Ministro·da Aeronáutica. O que o Governo 
fará com-o projeto? Ele gerará royalties? É considerado um inves
timento prioritário pelo Poder Executivo? Afmal, quanto vale o 
projeto CBA-123? Esse projeto foi avaliado por especialistas, para 
determinação do seu valor? 

E se o projeto de uma aeronave que V. Ex•, especialista em 
iridústria aeronáutica, não Considera prioritário está vã1endo tanto, 
quanto vale o projetO do EMB-145, consid~do uma das coisas 
mais importimtes, o filé lnignon da EMBRAER para a próxima dé
cada? P?r que o valor econômico aprovado para a fiXação do-pre-

- ço mínl:D:to não atribui algum valor ao projeto do EMB-145?, 
· -- ·--O projeto do CBA-123 é fruto de um acordoentre o Brasil e 

a Argentina. A Argentina está de acordo com a passagem do proje
to_para o Govemo brasileiro? Quanto o Brasil deverá <lesembolsar 
para a Aljjentina para se tomar proprietário do projeto? 

Recentemente, o lli. Oziris Silva, na BOVESPA, disse que 
a EMBRAER poderia fatnrnr 14 lnilhões de dólares nos próximos 

. dez anos. No entanto, os estudos efetuados pelas empresas de con
sultoria coniilltados pelo BNDES fizeram previsões distintas, da 

· ordem de 7,5 bilbões de dólares. Por que essa diferença? 
O programa GPATS, desenvolvido pela EMBRAER em 

c conjunto com a Northrop Cmporation, para participação em uma 
-concorrência da Força Aérea e Marinha dos Estados Unidos, pode
rá gerar re<:ursos da ordem de 180 milhões de dólares nos próxi
mos dez anos. O resultado da conccnência sairá no inicio do ano 
·gue venr. Na determinação do preço IIlÍn.ÍiilO paii o leilão-de priva
tização, a hipótese de a E:MBRAER vencer essa concorrência está 
considerada ou descartada? Qual a real possibilidade de vitória 
nessa conCOllincia? 

E aqui faço uma pergunta relacionada. Ainda na semana 
_ passada, eu tive uma longa audiência, com o Ministro _,Mário_ Fl_~s 
-sobre o Projeto SIV AMe, inclusive, en~~iu~ requerimento 
detalhado de il)formações. O Ministro ~informou-me de qrie "está 
encaminhando, _nesta sexm.na, para a Presidência do S~nado, todas 
as informações. sobre o Projeto SNAM, porque nós deverlamos, 
aqui, apreciar e autorizar. Trata-se de uni projeto de sra:nd~ e~ver
gadurn, 1,3 bilb.ilo de dólares. O Ministro informou que, de fato, 
dentre as cláusulas do Projeto SIV AM está a compra de oito aviõ
es da EMBRAER. Ele até mencionou, na audiênc~ CF.Je não esta
ria neste item Q que seria nécessã.rio para assegurar a sobtivivên
cia da EMBRAER. Oito aviões a iudam, mas não assé_gy.ram. 

O Presid$mte Oziris Silva mencionou a possibilidade de o 
Brasil vender ãV"iões de _treiiiamento piua -as Forças ~-·Aos 
Estados Unidos .. _Então, eu pergunto: no acóxdo para que ganhas.s~ 
9 Projeto srv -6-M. o consór_cio de erppresas norte-americanas, em· 
gue -lnedida fiCOU ãcertado, -seja oxalplente, seja por escrito, que o 
Brasil terá COtLdição, de fato, de vender esses aViões da EM

- BRAER pa.ra a.s:Forças A.nnadas? E se isso estiver ocorrendo, es
tar-se-ia asse8!J!'lllldo a sobrevivência de médio praZO da EM:· 
BRAER? Entã.Q.. ainda assim, pennanCce o diagnóstico da necessi_. 
dade de privatiZá, la? 

. A priva~ de empresas públicas, ~ acordO com a lei, 
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nlo necessita ser aprovada pelo Congresso, mas, no caso da EM
BRAER, dois fatores obrigariam o Govemo a obter a aprovação 
do Congresso NacioDal para a privatização: primeiro, o próprio de
creto de fundação da EMBRAER, que estabelece a manutenção de 
pelo menos 51% do capital de controle da empresa em mãos do 
Govemo, e a Resolução n• 30 do Senado, que estabelece a previa 
aprovação pelo Congresso das coodições de venda da EMBRAER. 
Aqui, o pi6prio Tribunal de Contas da União ~rustoo o procedi
mento de edital de licitação, enquanto o Congresso não aprove 
este procedimento. 

Houve aqui um entendimento. Alguns disseram que o Sena
do, em 91, não deveria atribuir ao Congresso, deveria te-lo feito 
ele próprio. Eu até estaria de acordo em modificar o projeto de re
solução, se for esta a objeção, para que o Senado o aprove, mas eu 
acho que seria estranho que o Senado o fizesse, que o Congresso 
viesse a abrir mio de uma decisiio desta ordem, ainda que conside
re importante que n6s estejamos aqui tomando nruito melhor co
nhecidas as coodições de privatização, gmças à audiência hoje. 

Outm questão se refere à participação de capital eslrangeiro. 
O edital de vendas provia a participação máxima de 40% de capi
tal estrangeiro na compra das ações ofertadas, inclusive aqui amm
ciado pelo Presidente Andié Franco Montoro Filho, do Progxama 
Nacional de Desestatização. Entretanto, a Resolução n• 131, de 1• 
de agosto de 94, alterou esse peteentual para 100%. Só isso, Sr. 
Presidente, Senador Joiio Rocha, já justificaria a presença de am
bos aqu~ já que o que nos havia sido dito pelo Presidente Andre 
Fmnco Monloro Filho, num ilem importanle, foi modificado. Pos
teriormente, no Diário Oficial da União de 11 de agosto de 94, 
essa proporção foi relificada para 72, 2%. Afwal, qual a proposta 
de participação de capital eslrangeiro no leilão e po< que dessas 
mudanças? O que fez mudar de 40 para 100 e para setenta e pou
cos por cento? Eu gostaria de obter um esclarecimento sobre este 
assunto. 

Finalmente, qual o monlanle de apo<1e de capital do gover
no para a EMBRAER, até a decisão de privatizá-la, e qual o mon
tante capitalizado e a capitalizar desde então? A privatização, tão 
onerosa para o Tesruro Nacional, é a ánica hipótese de sobrevi
vência da EMBRAER? Se o Tesouro Nacional vai agora obter 
algo como o preço mlnimo - eu pediria até que o preço mlnimo 
fosse confmnado, na OXJ>O"'ativa do Presidente da EMBRAER -
vai-se obter quanto? Duzentos e tanto? Mas quanto o Tesruro Na
cional já colocou? Aqueles 4111 milhões de dólares de 1991 seria 
coosiderados de qual maneim? Quanto vamos ter; em termos liqui
das, para o Tesouro Naciooal, se for feita a privatização? Essa é 
uma preocupação de interesse público maior que o Senado precisa 
ter antes da decisão a respeito. 

Enun essas as questões que, a principio, eu considemva fun. 
damenlais. 

O SR. PRESIDENIE (Joio Rocha) - A Presidência da 
Mesa ~rugere ao Ministro da Aeronáutica que comande o processo 
de informações e o Dr. Ozires complemente qua1quer infoo:mação, 
tendo em vista o_pedido feito pelq Senado Eduanlo Suplicy. 

· O SR. LELIO VIANA LOBO - Muito obrigado ao Sena
dor. Talvez eu tenha um pouco de dificuldade na reSposta porque 
fomm muitos os aspectos levantados, mas vamos procumr alxrdá
los. Eu diria até que a maioria das perguntas se enquadra nas ativi
dades da empresa e esse coo.texto de perguntas es~ fnndatllPl)
talmenle, dentro das considerações do Engenheiro Ozires. Eu voo 
abordar apenas aspectos de caráter geral e algum pouto específico 
sobre a privatização. Em relação ao convencimento do Df· André 
Montoro, eu flco até bastante sensibilizado-com as argumentações 
feitas por ele nesse sentido. Seria muita pretensão minha que o 
convencesse, porque ele é, realmente, o responsável pelo Progm-

ma Nacional de Privatização. O que efetivamente oconeu no caso 
do Dr. André Montoro é que, sendo a E1viBRAER uma empresa 
de caracterlsticas completamente diferentes de todas as outras, o 
Dr. Audn\ Montoro Filho realmente não conhecia a empresa, e o 
nosso encootro ocorreu imediatamente após ele ter assumklo o 
cargo, quando ele estava ainda tentando tomar conhecimento de 
todo o Progmma de Desestatização. 

Tomei a iniciativa de um encontro, convecsatnos bastante. 
Acredito que esse encontro tenha sido muito signiítcativo, porque 
nele procurei fazer uma colocação de caráter geral sobre o p:ogm
ma da EMBRAER, siblando-o no contexto de indústria aeronáuti
ca, de toda a f"!losof"m e eslnltégia da indústria aeronáutica bmsilei
m, dando a ele conhecimento mais detalhado dessa linha de mcio
cínio que procurei expressar no inicio. Além disso, prcKUrei mos
trar-lhe algo que ele conhece relativamente bem: os problemas ge
renciais que vivia a emp:esa, decmrentes dos problemas normais 
da legislação brasileira. O volume de amrurações é bastante gmn
de. Eu me pemliliria lembrar que a gomde dificuldade que a em
presa estatal vive, no caso especifico da EMBRAER, diferente
mente de outras empresas, é que ela trabalha com um produto aha
mente competitivo, tem que produzir alguma coisa de nivel tecno
lógico muito avançado e competir no ID.en:ado internacional, dife
rente de rulraS estatais brasileims que não têm que enfrentar o pro
blema da competição intemacional. Além disso, ela n!lo é monop
olista e, não o sendo, efetivamente tem que sair em campo, brigar 
e httar para efetivar suas vendas. Rotineiramente isso sofre o cer
oeamento de uma série de medidas que têm que ser tomadas por 
ser uma estatal. Por exemplo: a empresa não tem nenhuma flexibi
lidade gerencial, bloqueada que é pelo cumprimento de toda a le
gislação para as empresas públicas e de sociedade de economia 
mista, que estão, por um lado, sujeitas à legislação das empresas 
privadas no que se refere a obrigações trabalhistas e ootras dessa 
natureza. 

Por outro lado, ela não dispõe, da mesma maneira que a em
presa privada, da liberdade gerenciaL Temos esse levantamento 
que o engenheiro Ozires colocou. São mais de 60 itens que devem 
ser cumpridos na administiação geral, desde alguns que fomm no
vamente mantidos e até mais abertos na Lei de Licitações 8.666, 
que acabam, de um modo geral, timndo a velocidade da competi
ção da empresa. Hoje trabalhamos com duas empresas: a EM
BRAER, que é estatal e está ligada a nós, e a CELMA, que foi es
tatalaté 1991. 

A CELMA já se b"bertou das amarras da legislação que a 
prendia e hoje não depende mais de mim, embora sejamos mem
bros do Conselho de Administração, porque temos uma gold..i 
sbare, sobre a qual falaremos mais adiante, mas essa empresa tem 
uma l:iberdade gerencial extremamente grande, e por isso tem ve
locidade. E temos buscado fazer compamção entre a velocidade 
das decisões na empresa e as que acontecem na EMBRAER e, de 
fato, é uma coisa as~rustadoramenle gomde e desconhecida. Acre. 
dito que esse quadro, associado a todo o problema econônJjro que 
vivia a empresa, tenha sensibilizado o Dr. Montoro. 

No que se refere à participação do capital estmngeiro. Acre
dito que talvez tenha havido, meu prezado Senador, alguma desar
rumação do calenclliio nos documentos que V. Ex' mencionou. 

Faço esse comentário pa:que eu também tive essa dúvida 
nesses dias, olhando os documentos, e acabei timndo-a procumndo 
colocar todos com as datas da efetiva expedição, aí a dúvida desa
pareeeu. 

- Quando o Dr. André Montoro encaminhou ao Sr. Presidente 
do Senado o edital da privatização da EMBRAER. este continha a 
cláu!rula da b"berdade de venda de 100% das ações colocadas em 
leilão para o capital estrangeiro. Isso pa:que é o que está na legis-
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lação em vigor. Posteriormente, o Senhor Presidente da Repóbfu.... 
encaminhou ao Senado essa mesma minuta, que foi publicada no 
Diário Oficial da União. 

Enquanto isso oconia, f!ZeiUos um I.Illballio de análise da 
<Xlnveniência de que esse percentual fosse mantido. Chegamos a 
conversar com o Dr. André Montoro a respeito desse assunto, que 
acabou me dizendo que, por problemas relacionados com o cum
primento dos passos a serem seguidos, ele não pretendia ai.Illsá-los 
até que houvesse uma decisão do Presidente da Repóblica a res
peito desse percentual. Entretanto, ele não considerava isso ne
nhum problema porque a própria legislação da desestatização per
mite que se faça um COIDllnicado, que se chama de fato relevante e 
que tem o mesmo valor do edital. E isso exata.mente foi feito. 

Analisando a conveniência da manntenção desse percentnal 
de 60%, que poderia levar o capital esi.Illngeiro a comprar até 60% 
das ações com direito :i voto, uma vez que o total de ações que es
tariio sendo colocadas à venda seria de 60%, chegamos à conclu
são de que, sob o ponto de vista estratégico, não nos parecia con
veniente que isso acontecesse. Estaríamos abrindo a possibilidade 
de que a empresa fosse privatizada, já passando o poder decisório 
pela Lei das Sociedades Anônimas para o capital estrangeiro. 

Entendemos que não era. esse o caminho e que, a despeito 
da existência da golden share, não seria conveniente que--is-so 
viesse a acontecer. No dia 29 de março, fiz uma exposição de mo
tivos - embora tenha havido outras exposições de motivo inter
ministeriais - ao Senhor Presidente dá República, que acabou, 
poucos dias depois, aprovando-a no sentido de, com base no que 
está previsto na legislação, limitar em 40% do capital votante o 
teto para aquisição pelo capital esi.Illugeiro. 

Logo a seguir, foi publicado no Diário Oficial da União do dia 
"'7 de maio um Corrnmicado de Fato Relevante feito pela Comissão 

o Desestatização. Realmente, é o pexcentual previsto, que está em vi
cor e sem utilizado no processo: 40% do capital votante. 

Como eu disse a V. Ex", às vezes aparece um edital coloca
do como aoonso a um documento mais novo. Vi isso exatamente 
no docu....,..to publicado pelo Senado, embora dentro desse docu
mento houvesse a comunicação do Dr. André Franco Montoro de 
que o Senhor Presidente da República tinha tomado essa decisão. 

O outro aspecto que eu queria mencioriar é a aprovação do 
Congresso, prevista na Resolução n° 30. Na realidade, houve esse 
traballio, que é do conhecimento de V. Ex'. No Ministério da 
Aeronáutica, em momento nenhum se insurgiu contra o cumpri
mento dessa resolução, apenas se argumentou que parecia pouco 
lógico que essa res_olução permanecesse em vigor. Aguardava-se. 
no entanto, que o próprio Senado tomasse posição em relação a 
ela, o que parecia absolutamente lógico. · 

Foi esse, aliás, o entendimento do Tn"bunal de Contas da 
União. No seu parecer, o Ministro Carlos Átila, disse que, perma
necendo a resolução em vigor, ao Tribunal de Contas não cabia 
outra alternativa que não exigir o seu cumprimento. Caberia, por
tanto, ao Senado ou mantê-Ia ou revogá-la. Mencionou até a possi
bilidade de ser arguida a inconstitucionalidade da Resolução pe
rante o Supremo Tn"bunal Federal. 

Eu, pessoalmente, entendo que o mais lógico seria p-osse
guir no traballio que já vinha sendo feito perante o próprio Senado, 
para análise e para apreciação do parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. E foi exatamenle no sentido de acele
rara apreciação, pelo Plenário, do parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça que fiz contato com o SeÍlador Júlio Campos. A 
urgência que solicitei foi exatamente nesse sentido, uma vez que 
estamos conscientes de que é absolutamente essencial a privatiza
ção da empresa e que, quanto mais demorar essa privatização, 
mais dillcil se tornará. a manntenção dela. 

Eu me permitiria dizer que a partir do instante em que a em
presa entrou no prognuna de desestatização ela passou a contar 
com mais um elemento complicador das suas ações, porque a le
gislação do Plano Nacional de Desestatização determina que 
quaisquer medidas referentes aos principais aspectos de vida da 
empresa que devam ser tomadas têm de ser submetidos previa
mente à Comissão Diretora. V. Ex's podem imaginar a dificuldade 
que enfrentamos para levar a empresa adiante durante o período 
em que não havia sido constituída a Comissão Diretora. Passamos 
meses sem saber exatamente o que fazer. Sempre que batíamos em 
alguma porta, vinha a alegação de que a Comissão Diretom tinha 
de opinar sobre a viabilidade ou Dão da medida que estávamos ten
tando levar adiante para socorrer a empresa naquela fase dillcil. 
Como inexistia a Comissão Diretora, ficamos IIIIUilTados. 

Depois de detenninado ponto, a Comissão Diretora se reu· 
niu e começou um tmbalho, que eu diria, de aculturam.ento do pro
cesso de desestatização? uma vez que em uma Comissão nova. To
dos os membros eram novos, e durante muito tempo realmente ti
vemos dillculdade para levar adiante todas as medidas que esta
vam em andamento. E durante todo esse tempo as coisas fcrnm 
realmente ficando mais dificeis. Se acoplannos a isso o fato de que 
enfrentamos, cada vez mais, problema internacional de mercado, 
extremamente _sério, iremos verificar que a situação da empresa 
foi-se agravando e se agravou mais ainda a partir do instante em 
que passamos a conviver, de 1990 para cá, com orçamentos extre
mamente reduzidos para o Ministério da Aeronáutica. De.:re
scentes e reduzidos em 1990 e mais ainda em 1991; em 1992,nem 
se fala! Em 1993, outro desespero e, em 1994, ainda não sabemo&, 
porque nem temos orçamento. 

Os senhores podem imaginar, uma empresa que, estando 
sem a possibilidade de vendas no mercado extemo, tendo de so
breviver basicamente à custa do mercado intemo, calcado nos pró
prios programas do Ministério da Aeronáutica. que já não eram 
novos, mas existiam, fomoS obrigados a reduzir fortemente a ca.
dêncii de produção das aeronaves do Prognuna MX, que, bem ou 
mal, vinha se CODStituindo num elemento de suporte da empresa. 

Paralelamente a esse fato, o govemo italiano passoo tam
bém a enfrentar dificuldades fmanceiras e jmtou-se, de muito bom 
gmdo, a nós no programa de redução da cadência de produção das 
aeronaves. Baixamos a cadência de produção à metade. 

Tivemos, portanto, uma redução nas expectativas de produ
ção da empresa de 50%. Além de tennos essa redução, passamos a 
enfrentar também o problema de não conseguinnos pagar nem 
isso. porque enfrentamos problemas orçamentários. 

Dentro desse quadro, a empresa tinha de continuar operan
do, tinha de cootinuar mantendo a sua força de I.Illballio a despeito 
de todo o enxugamento que foi feito, não por nossa vontade. 

V. Ex' e os Srs. Senadores podem ter certeza de que, duran
te todo o tempo, foi para o Ministério da Aeronáutica muito sacri
ficio, qual seja, pressionar a empresa para que f12.esse um enxuga
mento. Pressionamos porque os auditores intemo~ os auditores do 
Ministério da Aeronáutica, os auditores externos e as auditorias es
peciais que contratamos, """"' a do Professor Lopes Sá, mostra
mm~nos que era absolutamente inconsistente a posição de manter 
o nível de atividade de recursos humanos que a empresa estava 
mantendo quando o mercado não lhe dava suporte pam a manuten
ção nem da metade. 

A empresa Chegou a 12500 funcionários em 1989, se Dão 
estou equivocado, e,.panlatinali'!ellte, foi o1:rigada a fazer enxuga
mento, por IllZi5es de mereado. Fnndmmentalmente, por razões de 
mercado. Não havia como, só o Prognuna MX, porque somos ob
rigados a reduzir a velocidade à metade, o que já indicaria, por 
certo, uma re<bção bastante gmnde. Se acoplm:mos a isso todas es-
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sas dificuldades no mercado imema.cional? encontraremos um pro
grama empresarial razoavelmente sério. 

Essa é realmente a explicação; uma explicação muito gené
rica sobre o contexto. 

As dificuldades orçamelltárias perduram até hoje. O Minis
tério da Aeronáutica tem encontrado dificuldades, V. Ex• não tem 
idéia da dificuldede que tenho tido para fazer aparte de recuxsos à 
empresa pam a cobertura des divides que tfnbamos. E foi exala
mente esse aporte de recursos que permitiu que a empresa viesse 
sobrevivendo até agora. 

Olegamos ao final do mês de julho numa situação insusten
tável. Como trabalhamos com duodécimos e recebemos de 30% ·a 
40% dos recursos do duodécimo no caso espec!fico do Programa 
MX, nos pagamentos da EMBRAER, também no Programa de 
Reaparelhamento da Força tínhamos compmdo alguns Tucanos há 
algum tempo, estávamos devendo e ainda estamos , tive de fazer 
um remanejamento total e completo de todos os créditos que me 
apareceram, em todos os programas em que havia possibilidades 
de alocar recursos pam a EMBRAER. Isso porque era necessário 
colocar dinheiro pam que a empresa pudesse cobrir a sua folha de 
pagamento. 

Olegamos a um ponto tão crítioo no fmal do mês de julho 
eu já nio tinha mais esses créditos e até me perinitiri.a a inconfi
dêneia aqu~ mas pediria que me penloassem. Numa manobra com 
a EMBRAER, fizemos uma operação de empréstimo para que a 
folha de pagamento pudesse ser feita no fmal do mês de julho. 
Agora, estoo. sem saber como regnlarizã-1~ na expectativa de que 
o Orçamento faça os acertos necessários. 

Algum tempo atrás, quando enfrentamos uma série de pro
blemas relacionados com o próprio progmma de reajustes, que foi 
bem mais difícil do que imaginávamOs, por razões as mais diver
sas- algumas de natureza legal; outras, conjuntural; ootras até de 
natureza politica -, postergando o leilão de privatização, afnmei 
ao Dr. André Montoro que não tínhamos ou tia alternativa porque 
todos os passos legais deveriam ser cumpridos. 

Na verdade, não tenho mais sangue para dar à EMBRAER. 
Tudo o que eu podia fazer já fiZ. Agora é preciso que todos nos 
unamos e encontremos um caminho de sustentar a empresa no mês 
de agosto. Isto porque o programa de privatização prevê um aparte 
de caPital imediato, de US$ 30 milhões, que servirá de capital de 
giro, a fnn de :resolver essas questões imediatas e dar fôlego à em
presa para, dunmte algum tempo, se reorganizar e retomar as suas 
atividedes. 

A previsão inicial era para maio. Provavelmente, serã no fi
nal de setembro. Os senhores podem imaginar a dificuldede de, 
praticamente sem faturamento, conseiuitmos efetivar esses paga
mentos. 

O Engenheiro Ozires Silva telefonava-me com uma certa 
freqüência, solicitando que, além dos recursos para o pagamento -
da folha, eu tentasse encontrar alguma forma de aparte de capital, 
porque ele precisava comprar material para colocar as linhas de 
montagem em operação. Aquilo que podia ser feito dentro da em
presa ele estava fazendo. 

Isso explica um pouco a fabricação das peças básicas, o que 
oconia desde que se tivesse a matéria-prima necessária. Na maio
ria das vezes, a empresa dispunha desse material; todavia, a mon
tagem dos aviões depende de importação, toda a parte de equipa
mento é comprada no exterior. 

Hoje, os fornecedores já não mais fornecem se os IeCUISos 
não estiverem, de imediato, sido colocados à disposição do vende
dor. Já não há mais crédito. A empresa também não tem crédito, 
no exterior, para receber esse mat.erial, o qual permitiria que ela 
montasse os aviões, fl.zesse a entrega e recebesse os recursos de-

correntes dessa entrega. 
Enlramos rum circulo vicioso e estamos tentando descobrir 

a salda. A única solução que ellCOiltramos foi realizar a privatiza
ção o mais rápido possível, como saída para os problemas imedia
tos. 

Antes de passar a palavra ao Engenheiro Ozires Silva, eu 
gostaria de salielllar que nenhuma empresa de aeronáutica DO 

mundo vive sem o suporte govemamental. Os grandes programas 
de sustentação tecuol6gica são todos militares. As empresas rece
bem os contratos, geram tecnologias através deles, garantem um 
Certo nível de sustentação, preparam todo o seu sisteiria produtivo 
e, na :realidade, transferem essa tecnologia para os produtos civis. 
É uma forma indireta de subsídio que existe no mundo inteiro e 
que é aceito pelo GA TI. Qualquer outro mecanismo de subsídio 
feito diretamente ao produto que entra no mercado de exportação 
encontra bexreiras bastante sérias DO GA TI. 

No momento em que estamos privatizando, não imagina
mos que o Governo irá completamente desaparecer do cenário da 
indústria aeronáutica, até porque, para que - e volto ao início da 
minha explanação - tenhamos uma Força Aérea reàlmente em 
condições operacionais adequades, é necessário que o seu suporte 
maior esteja dentro do País. Essa consciência, o Ministério da 
Aeioná.utica te~ clara. limpidamente, e é um elemento absoluta
mente essencial na condução de todas as nossas ações. 

~ao voo entrar, ainda, nesse aspecto, deixando-o pa.xa mais 
adiante, para que as explicações do engenheiro Ozires Silva às 
suas perguntas não fiquem para muito taide e acabem, portanto, 
perdendo, um pouco, a oportunidade. 

O SR. PRESIDEN'IE (João Rocha) - A Presidéneia da 
Mesa, antes de passar a palavra ao Dr. Ozi:res Silva, pede ao Sena
dor Ronan Tito que assuma a Presidência dos trabalhos por um 
curto pcríodo de tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Com a palavra o Dr. 
Ozires Silva, para complementar os esclarecimentos iniciados pelo 
Sr. Ministro. 

O SR. OZJRES SILVA - Sr. Presidente, o nobre Senador 
Eduardo Suplicy fez várias co1oCações. Voo tentar ser tão objetivo 
e direto quanto possível, pam poupar um pouco de tempo. 

S. Ex• iniciou. falando que, no passado, a EMBRAER fun
cionava e hoje não está funcionando como antes e também sobre o 
porquê de a COBRA não ter logrado o mesmo êxito. 

As razões são 16gicas. V. Ex' sabe, Senador, que as oportu
nidades tecno16gicas e de produtos no mundo dependem muito da 
capacidede gereneial e da capacidade de projetar. 

A EMBRAER teve a capacidade de conquistar alguns ni
chos de mercado em momentos e~te importantes. 
Por exemplo, ela, praticamente, inventou no mundo o transporte 
aéreo-regional. tanto é que o Smitbsonian Institute, de Washing
ton, hoje está pedindo um modelo do Bandeirante como o primeiro 
avião do IDllndo em transporte aéreo-regional, concebido para esse 
mercado. 

Por outro lado, o desenvolvimento do Tucano foi um suces
so. No momento em que todos projetavam jatos pam avião de trei
namento, iniciamos um turboélice moderno, que acabou provando 
ser o avião mais flexivel para treinamento. Com isso, conseguimos 
liderança de mercado. 

Infelizmente, isso não aconteCeu com a ÓRBITA. Ela não 
criou um produto novo, não teve a visão de enxergar um início de 
mercado. Não sou especialista de infonnática e não saberia dizer o 
que a ÓRBITA deveria fa:rer, mas a EMBRAER teve uma oportu
nidade comparativa, porque conseguiu, competitivamente, estabe
lecer uma posição DO mercado. 

Essa posição de men:ado foi extraordinária para a domina-
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ção que conseguiu no mercado norte-americano, em pãrticular, 
que é muito competitiVo. Começoo com o Bancleirante, manteve a 
lealdade em relação ao mercado; foi para o Brasília, está mantendo 
a lealdade com o mercado; está indo para o Jato 145, e temos a 
convicção de que este jato vai renovar esse sucesso. 

Em termos de flexibilidade, isso é absolutamente importan
te. V. Ex• mencionou a questão da transparência. Uma companhia 
pública não pode agir como uma companhia privada. As vellihs 
que ocorrem no exterior envolvem remuneraç~~ que não podem 
ser públicas, e a EMBRAER, muitas vezes, perde negociações de
vido a essa condição de empresa estatal, que tem de prestar contas 
não s6 para seu acionista controlador - a União Federal -, mas 
também ao povo brasileiro. 

Já a empresa privada, quando ocorre uma coisa dessa natu
reza, vai ao acionista. Se os acionistas aUtorizam o administrador a 
fazer deteJlilÍii.a(ia. operação, evidentemente, se hruver prejuízo, 
são chamados a pagar a conta. Não é a mesma coisa numa empre
sa estatal e, nas negociações aeronãuticas do mundo, infelizmente 
a coisa não ocxme com a transparência que desejarlamos. 

Asseguro a V. Ex• que a EMBRAER tem perdido muitos 
contratos, por não ter podido estar presente no mercado, com o 
mesmo grau de competitividade, com o mesmo ferramental usado 
pelos concorrentes. 

V. Ex" mencionou as paralisações dos trabalhadores. De 
fato, desde que voltei paia a EMBRAER, fui honrado com a eon
fiança dos traba.Th.adores, e não tivemos greve. O sindicato tentou 
várias vezes? mas não tivemos greve. 

Quanto à questão do acordo coletivo, que V. Ex• coloca, so
mos uma empresa estatal e, portanto, subordinada ao Ministério do 
Planejamento no que se refere ao Comitê de Controle das Estatais, 
não somos livres para negociar o que desejamos. 

Para não perder a nossa força de trabalbo e tentar, pelo me
nos, conseguir algum acordo que desse alguma vantagem aos tra
balhadores e também para que não perdêssemos em função da 
competitividade da nossa área. .. Lembro que, em São José dos 
Campos, onde temos indústria automobilistica, quimicá, fotográfi
ca e eletrônica, o nivel tecnológico da ãrea é muito grande; portan
to, o nível salarial também é maior. E, paia não perder pessoal, op
tamos por propor às autoridades que sigamos os acordos coletivos 
fmnados pela FIESP. Nessa circunstância, as autoridades concor
daram. 

Dessa fonna, fazêritoS as cotreÇões e obedecemos fielmente 
o acordo coletivo assinado pela FIESP, o que nos impede de assi
nar o acordo com os trabalhadores, em que pesem aqUelã.S cláusu
las vantajosas que já havia nos acordos anteriores assinados pelo 
Sindicato, que continuam sendo aplicadas normalmente. 

Em teunos de venda recente, mencionada por V. Ex"', infe
lizmente, não estoo autoriza<lo pelos clientes a divulgá-la. Os com
pradores que fizeram contrato conosco há pouco tempo têm ações 
na Bolsa de Nova Iorque. Essas compras representam fatos rele
vantes e eles têm motivos para, no presente momento, não divul
gar tais vendas. Porém, prometeram-nos que, provavelmente, du
nmte o Salão de Fainnoro, que OCOITOiá a partir do dia 5 de setem
bro, teremos condições de divulgá-las, para, justamente, ganhar
mos uma posição- no-mercado, no sentido d_e_ :QlQsttannos que a 
EMBRAER está viva e que o mercado começa a se recuperar. 
Essa é a nossa grande mensagem. 

No que se refere aos primários, nosso Ministto já respon
deu. Fizemos isso para manter efetivam.ente a atividade, porque 
estamos convencidos de que o tamanho da empresa hoje é o tama
nho mínimo necessário para que possamos lançar, com sucesso, o 
145. 

O trabalbador da .indústria aeronáutica bmsileiia é um ho-

mem especializado e não pode ser descartáve~ despedem-no e, de
pois, recrutam-no e o treinam novamente. 

Precisamos manter essa força de trabalho e, para não dei
xarmos o pessoal desocupado, utilizando matéria-prúna do esto
que e a capacidade intema existente na empresa, colocamos o fa
bricante de peça primária estocando, na expectativa de que possa
mos ter uma recuperação no mercado ·e vender os nossos aviões. 

No que se refere também à redução dos efetivos, essa maté
ria já foi comentada pelo Sr. Ministro. 

V. Ex" pergunta sobre divida, por que a EMBRAER assu
miu uma dívida tão grande. Porque, a partir de 1986, 1987,já mim 
prenúncio do chamado MERCOSUL, o então Presidente da Repú
blica, José Samey, junto com o Presidente Raul Alfonsin, decidiu 
estabelecer um acordo de cooperação tecnológica, que, aliás, não 
era só um acordo, mas 12 protocolos, na realidade, de processoS
assinados. E mm desses protocolos tratava-se de cooperação no 
campo da indústria aeronáutica. Nesse campo, ficou decidido que 
seria lançado um avião de 19 lugares, de nova geração, para ocu
par um segmento que era extremamente Claro no mercado interna-
cional na época. - -

Os dois Governos, através de protocolos fmnados pelos 
dois Presidentes, posteriotmente ratificados através de notas assi
nadas pelos respectivos Ministros das Relações Exteriores- que, à 
época, era o Ministro Cavallo, amai Ministro da Economia da AI
gentim -, fixaram qUe dariam apoio Imanceiro para o desenvolvi
mento desse avião e determinaram que as duas empresas. a fábrica 
militar de aviões na área de Córdoba, na Argentina, e a EM
BRAER, no Brasil, fizessem um prognuna na base de 2/3 Brasil e 
1/3 Argentina. 

O projeto foi iniciado entre os Governos.. E o que aconteceu 
em função dos cortes orçamentários? Nem o Govemo brasileiro, 
nem o argentino compareceram com os recursos-, embora as em
presas fossem induzidas a cumprir o áOOido internacional que ti
nha sido assinado enb:e os dois países. 

As duas empresas cumpriram as suas partes. V ale dizer que 
a- COmpanhia argentina não é uma empresa no sentido -da palavra, 
está ligada à administração direta, é uma espécie de panjlle de 
Aeronáutica,~à época vinculado à Força Aérea e, hoje, ao Ministé
rio da Defesa.. 

Continuamos o projeto, na eXpectativa de que o seu custo, 
como ocorre com todas as indústrias aeronáuticas mundiais, fosse 
pago pelos respectivos Governos. Isso não aconteceu e começou a 
elevar-se a dívida da EMBRAER. Posteriormente, com as taxas tí
picas de juros que temos neste País, foi fácil compreender a esca
lada da dívida dessa companhia. 

Bem, chegou o momento em qUe propusemos informalmen
te ao Ministério da Aeronáutica a parada completa do projeto. 
Houve uma relutância nmito grande nesse sentido, porque se trata-
va de um programa íntemacionàl. -

Durante esse prazo de relutância, evidentemente os custos 
novamente foram acrescidos. E mais ainda: a E:MBRAER já co
meçava a enfrentar, a partir de 1990, dificuldades bastanJ" grandes 
na venda de seus produtos. Voho a acentuar que o Governo do 
Presidente Collor extinguiu o programa FINEX. Não apenas o ex
tinguiu como_ feZ nmito pior: infelizmente, deixou de pagar os 
compromissos do FINEX que estavam no me~ internacional. 
reduzindo a zero a credibilidade dos programas de flllOllCiamento 
de exportação do Brasil. 

Como resultado, tivemos direito de regresso em relação aos 
compradores dos nossos aviões sobre a EMBRAER porque o di
nheiro correspondente às compensações de taxas· de juros que de
veriam ser transferidas para os operadores fmais não estavam sen
do feitas. Dessa forma, a EMBRAER, para manter a sua c:redlõili-
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dade, teve de cobrir essas diferenças e assumir as decisões. 
V. Ex• menciona a reportagem da revista IstoÉ. Vivemos 

sob a síndrome da imprensa. Colocou preto no branco e publicou, 
virou verdade! Transitou em julgado e somos culpados inerente
mente. Vou tentar explicar com absoluta consciência de que não 
serei absolvido. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Pennila-me apenss fazer 
uma observação? Coloquei esse assunto com a intenção de ques
tiooar, porque, há puncos dias, o pzóprio Partido ao qual pertenço 
foi objeto de reportagem, conseguiu direito de resposla na Justiça 
Eleitoral e vai esclarecer a questão. 

Então, obviamente, apenas li e fiz as perguD.tas que avaliei 
como imp::ntantes em termos de esclarecimento. 

O SR. OZIRES SILVA- Agradeço sua colocação, mas V. 
Ex•. pode ter certeza de que, daqui a algum telDJ:X), embora sejam 
dadas todas as explicações, alguém se lembrará da acusação ini
cial, esquecendo-se da explicação posterior. · -

Mas, de qualquer maneira, essa reporlagem da revista IstoÉ 
foi desmentida através de carta formal do Presidente da EM
BRAER AIRCRAFI' CORPORATION, EAC, carta esla que não 
foi publicada DO seu todo. A revisla ainda colocou aquela célebre 
informação: "Em que pesem as e:~tplicações colocadas, a revista 
maD1ém as acusações." Essa foi e.xatamente a resposta que o Pf 
recebeu da mesma revista IsloÉ nas suas explicações recentes. 
Aliás, foi a mesma pessoa, o editor da revista., que fez a resposta. 

Explicando meib= a EAC não tem a menor condição de 
compmr a EMBRAER; ao coo.trário, a EAC é Uma empresa co
missionada. V. Ex•. disse que a empresa recebe altíssimas comis
sões da EMBRAER e tem exclusividade no mercado americano. 
Exatamente: a empresa tem exclusividade no mercado americano, 
cano também todos os nossos representantes do mundo têm ex
cb.Jsividade no seus respectivos tenitórios, porque- Se não a tives
sem não venderiam. E absolutamente essencial, é regm de ~ a 
exclusividade de venda DO~ que a empresa representa. 

Não se trata de "altíssimas comissões", mas sim de comis
sões de mercado. As "altíssimas comissões" que pagamos para a 
EAC são de 12%, quando a BITCRAFI' paga, aqui neste Pais, se
gundo informação recente que recebi, 20% de comissão. Porlanto, 
aquelas comissões não são altissimas. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Quem paga a comissão é o 
comprado<. 

O SR. OZIRES SILVA - É o comprador que paga. Isso já 
está incluído no preço. 

De qualquer maneira, a EMBRAER recebe o pagamento e 
remunera a EAC, como também remunera o nosSo representante 
em Bangladesh ou no Paquistão. 

Algumas vezes, com a autcrização do Banco CeD1nll, fiZe
mos transfexéncias a maior para a EAC, para responder a seiViços 
que são prestados nos Eslados Unidos e que não têm cobertura na 
legislação bmsileira para serem pagos. 

Portanto, fazemos tnmsferências autorizadas; o Banco Cen
IIlll nos autoriza a ttansferir comissões até o nível de 20% do preço 
de venda do produto, e, algumas vezes, fizemos isso a maior para 
eobrir seiViços referentes a seguros de responsabilidade civil, a 
=viços advocalicios para monlar contmto. 

Nesse contrato que mencionei - infelizmente, não estoo au
torizado pelo comprado< para divulgá-lo-, dumute ums semana 
inteira havia advogados americanos no norte dos Estados Unidos, 
dislanles, purlanto, de sua sede. Tais advogados têm que ser remu
nerados, e não temos esquema legal para transferi-los, por sermos 
companhia eslatal 

De modo que, algumas vezes, tnmsferimos comissões para 
~ EAC, mas o fizemos com absoluta aprovação do Banco CentmL 

Tal registro está à disposição de quem quiser verificar. Aliás, não é 
preciso haver mais auditorias além das que já. existem. Há cerca de 
doze auditorias referentes à companhia; inclusive, o próprio Mi
nistério da Aeronáutica tem feito auditorias. 

Então, essas exclusividades são elementos essenciais de ne
gociação. 

Quanto ao salário do Diretor da EAC, o Ministro ·da Aero
náutica teve o cuidado de; imediatamente após a publicação dare
vista lstoÉ, mandar uma auditoria para verificar a situação da 
EAC. O resultado da auditoria está nas mãos do Miuistro da Aero
náutica, que já verificou que os D.ÚD;leros não sã_o verdadeiros. O 
desmentido não funcionou. Tmta-se de números absolutamente 
compativeis com o mercado americano- eu diria que são números 
até mais baixos. 

Não sei como o Sr. Nilton Bhering, que está sendo alvo de 
todas essas acusações, ainda fica na EMBRAER.. Na realidade, ele 
não tem intenção de ficar lá; ele disse que ficará na EMBRAER a 
meu pedido, enquanto eu o solicitar. O Sr. Nilton Bhering é um es
pecialista; é brasileiro naturalizado norte-americano; tmbalbou na 
PIPER e tem um cunfculo excelente. V. Ex•. mesmo, nas suas co
locações, mostrou a pedormanoe ccmercial da EMBRAER, que 
foi capaz de vender nove entre os dez aviões que colocamos no 
m.en::ado no:rte--americano, o que é extremamente dificil. 

Quanto às cláusulas secretas de pagamento ao engenheiro 
N'Ilton Bhering, no caso de sua demissão, isso nada mais é do que 
um gigantesco disparate, meslllD porque 4 milbões ciO dólares de 
indeniza.ção é qualquer coisa de estiípido. V. Ex•. mesmo menCio
nou que nem o Presidente da mM ganha isso; não podeiíamos ser 
tão levianos, nós, que nos dedicamos a essa empresa - dediquei os 
melhores anos de minha vida a essa empresa-, irlamos assinar um 
conlra1o dessa natureza. Não há absoluto sentido, Sr. Senado!:. 

A própria revista reconhece que a EMBRAER ainda tem al
guns trunfos. Não, ela não tem alguns trunfos; ela tem enotmes 
trunfos: ela tem o melhor avião de transporte regional do mercado 
ablalmente; está construindo seguramente o 145, que vai ser o me
llior avião do mercado e tem um Tucano, onde, recentemente, em 
Roith Petterson, o nosso avião está seJ;ldQ_ avaliado. oficia.lm.enté 
pela Força Aérea Norte-Americana, um cooccmmle teria dito que 
essa EMBRAER sabe efetivamente fazer avião; e esse avião que 
está aqui em demonstiação transforma os concorrentes em brin
quedo, quer dizer, mostrando a capacidade técnica dessa Compa
nhia. 

No que se refere à privatização, V. Ex' pergunla por que o 
Tesouro Nacional comprou o Projeto 123. Fê-lo porque eslava ins
crito em acordos internacionais eslabelecidos desde 1985. E não 
canprou sua tolaüdade; comprou uma parrela disso. E, c!anunen
te, nos acordos que foram assinados com o Ministério da Aeronáu
tica e que fazem parle do Progmma de Deseslatização, na hipótese 
de esse avião vir a ser fabricado, sim, senhor, ocorrem royalties e 
retomo sobre os investimentos no Ministério da Aeronáutica, 
como acontece exatamente com a Boeing, com a MacDonald Dou~ 
glas, com todas as outras empresas do mundo, e, sobretudo, a Air· 
Bus que, como todos sabem, está acusada de subsidio direto dos 
respectivos governos e não paga royallles. Mas nós pagamos 
royallles, como pagamos royallles ao Ministério da Aeronáutica 
em relação ao Tucano, que foi dOsenvolvido para a Força Aérea 
Brasileira, com recursos da Força Aérea Brasileim. . 

Aviões militares, em particular, são sempre desenvolvidos 
sob encomenda governamental, mesmo porque o Governo exen:.e 
o direito depois de vetar ou de aprovar a venda desse avião para 
terceiros mercados ou para ten::eiros países. ' 

Porque o EMBRAER I <IS não pertence •.também não-entm 
nesse esquema? Porque, infelizmente, o Govemo bmsileilo não 
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colocou_ um tostão no desenvolvimento do 145. Não que não qui
séssemos. N6s beJll que o desejamos, mas o Govemo bmsileiro 
não colocou, como inclusive estã interditado por _resolução do 
Conselho Monetário Nacional, que é uma outm excrescência con
tra as companhias estatais. Estas não podem ter recursos dC pes
quisa de desenvolvimento das agências govern.amentais brasileiras 
por deeisão do Conselho Monetfu:io NacionaL Quer dizer, as esta
tais brasileiras têm 'Ne desenvolver tecnologia própria às suas pró
prias custas, o que é absolutamente impossivel em um país com as 
taxas de juros que vivemos. Cinco anos para desenvolver um pro
jeto à taxa de juros brasileira, V_ Ex's podem imaginar CNe o preço 
do produto jamais vai retomar-

Agora mesmo, o govemo americano participoo de 60% do 
desenvolvimento do Boeing 777, <N• ascende a 4 bilhões de dóla
res - portaDto, 2 bilhões e 600 milhões do dólares do govemo nor
te-ameriC3IlQ - e o The New York Tboes publioou recentemente 
uma reportagem dizendo 'Ne esse 1 bilhão e 400 milhões de dóla
res que a Boeing colocoo diretamente no preço do avião jamais re
tomaJ:á_ Apesar -de a Boeing ter dito CNe vai retomar por<Ne o 
avião vai ser vendido pelos pr6ximos 50 anos. Vamos respeitar a 
nossa Boeing, mas isso é chute, porque é impOssível hoje, com a 
velocidade com que os produtos mouem no mercado, que uma 
companhia possa imaginar que vai vender uma avião durante cin
quenta anos. Nem o Electm, que é um ~·eterano, que está voando 
aqui há tantos anos, ainda não atingiu essa cifra. 

V- Ex" pergllnta se a Argentina está de acordo- Está- O Mi
nistro da Defesa da Argentina assinoo nma carta, recentemente, di
rigida ao Ministério da Aeronáutica concordando integralmente 
com a veuda do 123 para o Govemo Federal. E mesmo não pode
ria deixar de concotdar. Está escrito nos acordos inteQlaeiql;l&is as
sinados entre os dois paises- Mas, de CNal<Ner maneira, par uma 
CNestão de correção, ·o Ministro Oscar Camili6n assinou esse do
cumento, CNe se encontra hoje em poder do Ministêrio da Aero
náutica, autorizando a venda de dois terços dos direitos do CBA 
123 pera o Ministério da Aeronáutica. 

V. Ex• mencionou que eu teria dito na Associação Comei-
cial em São Paulo 'Ne o faturamento da EMBRAER seria de 
US$14 bilhões nos próximoS dez anos- Exato- Foi OS<Necida esta 
observação: se a capacidade total da empresa fosse utilizada_ Mas, 
como eu não imaginava que a capacidade total da empresa fosse 
utilizada, o número provável é US$7,5 bilhões, <N• v_ Ex' men
cionou. 

GEJPETS é a sigla do Progmma de Reaparelhamento da 
Marinha e da Foxça Aérea Norte-Americana pera aviões de treina
mento, o Tucano está competindo com sete outros competidores-

V- Ex' pergllnta se o GEJPETS estava_nos prospectos de 
preços de venda da privatização da Componhia- Não, não está por
'Ne é uma competição das mais difíceis, com nma probabilidade 
CNe hoje sabemos CNe é grande, porque nosso avião está tendo 
crescente aceitação, mas não se puderia colocar isso no preço da 
privatização por duas razões- A primeim razão: a Nodh Tropic, 
CNe é nossa pareeira, está pagando os custos de desenvolvimento 
do avião que vai ser fornecido para a Força Aérea Norte-america
na, portanto não cabe retomo a nós, mas à North Tropic. 

O segundo aspecto é uma conconência pública das mais di
fíceis. Se houver uma vitória, tudo bem; mas, se houver uma der· 
rota, pode haver uma reversão para vir cobrar a conta do Governo 
Fedem! posteriormente? Creio <N• não, de modo <N• se trata de 
um risco empresarial absolutamente fundamental. 

Na CNOStão do SLvam, efetivamente nós introduzimos oito 
Brasilias. SãO cinco aviões para supervisão e três aviões de senso
riamento remoto~ que nós ganhamos em conexão com o ccosá:cio 
da ration dos Estados Unidos <NO venceu a competição- Na oon-

trapartida, em relação ao GEIPETS, S- Ex' o Ministro da Aeronáu
tica convocou recentemente, há cerca de 1 O dias. uma reunião, da 
CNal participamos, com a presença do Secretário-Geral do ltamara
ty, do: nosso Ministro César Flores e do Embaixador nos Estados 
Unidos, Sr- Paulo Tarso, estabelecendo uma estratégia pera utilizar 
essa compm do Sivam como uma alavanca para trabalhar junto ao 
govem.o norte-americano. ~ 

Foi feita uma minuta de parágrafo para ser introduzida, 
eventualmente, numa con:espondência que pode:rá ocorrer mais 
tarde, num certo momento. Mas, de qualquer maneira. n6s estamos 
tendo um apoio extraonlinário do govemo brasileiro, e s6 ele pode 
nos ajudar neste aspecto, porque a venda desses aviões seria para o 
Ministério da Defesa Nortc>americano, e, portanto, seria uma ven
da e o governo americano poderia ser sensível a eC':oa questão da 
cootrapartida, apesar de 'Ne a legislação norte-americana é muito 
estrita. 

OSR- PRESIDENTE (P.=m Ti!o) ·O Sr- Ministro tem a 
palavra. ~ ' 

O SR. LÉLIO VIANA LÔBO --Eu me pennitiria comple
mentar, parque esse é um item bastante importante. 

Na realidade, não há vinculação direta de uma coisa com a 
outra. E é importante que se diga isso. Por essa razão eu vou fazer 
um comentário a respeito do Sivam, porque é pertinente neste ins
tante-

Quando nós imaginamos a Sivam - dentro de todo o pro
cesso é uma história bastante longa - e m011tamos todo o dispositi
vo para a seleção do grupo CNe se responsabilizaria pela sua im
plantação, estabelecemos algumas 0011dições CNe efetivamente fo
mm consideradas, à época, como extremamente ambiciosas. Acre
ditavam 'Ne nós não as oonseguirlamos, porqUe o Ministério da 
Aeronáulica, pela experiência 'Ne já tinha da implantação de todo 
o sistema de proteção ao vôo e de defesa aérea, em 40% do territó
rio naciooal, já sabia de alguns problemas CNe estava vivendo, 
como, por exemplo, a existência ainda hoje de O<Nipamentos já ul
trapassados sem serem instalados. Isso porque a decisão do gover
no, à época da licitação, ou seleção, foi de <N• os recursos para os 
trabalhos de instalação dos O<Nipamentos e de coustruções civis 
dentro do País deveriam vil: do Orçamento da União, e não através 
de fmanciamento. _Como o orçamento não foi capaz de nos aten
der, fomos poste<~ a instalação desses O<Nipamentos, e váiios 
deles hoje - são equipamentos na área de infonnática e de eletro. 
nica- já não têm condições de serem utilizados por estarem ultm
passados.-

Tinhamos essa experiência e algumas outras nessa área, de 
maneira CNe nós colocamos - e aí é boportaDle 'Ne entendam -
como condição <Ne funcionaria basicamente como contrapartida 
que todos os investimentos a serem feitos no País seriam fmancia
dos pelo vendedor dos equipamentos e pelo gaubador da licitação
Para os senhores terem uma idéia, dessa quantia de 1 bilhão e pou
cos milhões de d61ares, pooco mais de SOO milhões de dólares se
mo investidos no País e serão financiados pelos vendedores- De 
lll8Jleira que essa foi a primeira contrapartida. 
· ----0 segundo ponto de contrapartida foi a defmição, por nós, 
de <NO empresas brasileiras tomariam parte fomeceudo O<Nipa
mentos e participando de trabalhos obrigatoriamente- E as empre
sas foram definidas por n6~ e não pelos concorrentes. Foi o caso, 
por exemplo, da EMBRAER, 'Ne foi cootemplada- Qualquer CNe 
fosse o vencedor, a EMBRAER estaria dentro. Estão a EM
BRAER, a 1ECNASA, a IBM DO BRASR. e a ESCA, que são 
empnlSaS 'Ne foram colocadas por nós por imposição, ou seja, dis
semOs que seriam essas as empresas que quedamos porque já ví
nhamos investindo nelas há muitos anos pera uma capacitação tec
nológica-
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O SR. EDUARDO SUPLICY - &se ponto é importante, 
quer dizer, qualquer que fosse o vencedor, se fosse o consórcio 
franoSs tunbém a EMBRAER teria esse entendimento? 

O SR. LÉLIO VIANA LÔBO- Sim. 
O SR. EDUARDO SUPUCY- Esse esclarecimento é im

portante. 
O SR. OZIRES SILVA - Dentro do grupo empresarial ca

pitaneado pela Thompson também estava a EMBRAER, também 
estava a 1ECNASA. -

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Um momento, por fa
vor~ Dr~ Ozires, para efeito dos trabalhos taquigráficos, cada vez 
que um depoente usar a palavra é bom que seja anunciado seu 
nome. 

Com a palavra o Dr. Ozires Silva, para complementar as· ex-
plicaçõeS iniCiaaas.: - - -

O SR. OZIRES SILVA - Somente para dizer que mantive
mos, com as- instruções do MinistériO da AeroD.áutiCa, a inde
pendência da companhia para que ela pudesse participar de todos 
os consórciOs. Esse é mais um exemplo do apoio que o Govemo, 
de um modo geral, precisa dar para esse tipo- de indústria, porque, 
caso contrário, evidentemente os fabricantes estraiigeiros teriam 
uma enorme preferênc~ta-pelo produto deles. 

Tivemos uma dificuldade muito grande, por exemplo, em 
enquadrar o Brasília no fmanciam:e:õ.tO do EximPank para vender 
projetos SIV AN para o BrasiL Isso só pode ser feito devido a posi
çãó fiime~e âura do governo brasileiro' nessa direção; do contrário, 
não terlamos conseguido. 

Sr. Presidente, se V. Ex .. permitir, vou prosseguir pãra ter
minar rapidamente de dar resposta às últimas colocações do Sena

. dor Edoando Suplicy. 
Senador Eduardo Suplicy, V. Ex' mencionou que a aprova

ção do Congresso seria necessária para privatização da EM
BRAER por· duas razões: porque o Deereto-Lei n6 770, de criação 
da EMBRAER, obrigaria visto que em seu art. 5° prevê que- a 
União tem que manter 51% do capital âa EMBRAER; e, também, 
devldo à Resolução n' 30. 

No que se refere ao Decreto-Lei, a EMBRAER foi unia das 
primeiras empresas criadas pelo governo federal, em 1970, regula
da pelo Decreto-Lei n' 200, de 1966, que exigia que todas as em
presas estatais foSsem criadas por lei específie:iL--Em 19 de agosto 
de 1969 foi assinado o Decreto-Lei n° no estatnindo no ]>IÓprio 
texto da lei que deveria haver 51% de participação do govemo na 
empresa. Mas, a partir do instante que ela vai para o processo de 
privatiZação, a Lei n' 8.D31 revoga essa lei de criação di estatal 
para permitir qUe ela passe para o setor privado. 

Portanto, para a privatização - Dão sou jUriSta, VamOs obe
decer a lei - isso não é uni obstácnlo. Qualquer estatal que tenha 
sido criada por lei específi~ uma vez privatizada. a Lei n° 8.031 
autoriza a revogação do diploma legal de criação da empresa. 

No que se refere à Resolução n' 30, V. Ex' a conhece bem 
porque é autor do item 4 da Resolução ... 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Não sou eu o autor e sim o 
Senador Nelson Carneiro. Mas o texto foi por mim aprovado, 
aliás, por todos nós aproVado. 

O SR. OZIRES SILVA- No que se refere à questão que V. 
Exa Colocou e o Sr. Ministro já explicou, da questão dos 40% do 
capital estrangeiro, quero assegurar a V. Ex• e- ao audit6rio que 
40% é o limite do capital que pode ser subscrito por empresas es-
trangeiras. __ _ __ _ _ -~ __ -

A dúvida que certamente surgiu na cabeça de V. Ex' é que o 
govemo- brasileiro inicialmente colocou 60% das, ações da EM
BRAER, com direito a voto, à venda. Agora, recentemente, o Ban
co do Brasil subscreveu 4,5% das ações da EMBRAER, o que faz 

com que 4,5% tenha que ser subtraido de alguém: ou do governo 
federal, que pretende ficar com 20%; ou da venda pública de 10%, 
ou de 10% que estarão nas mãos dos empregados ou do capital 
privado. A opção da Comissão Diretora. foi retiiar isso do capital 
privado. Portanto, o que será colocado à venda no leilão não são 
mais 60%, são 55,4%. Talvez ai tenha sutgido a dúvida de V. Ex' 
Mas a participação do capital estrangeiro continua sendo de 40%. 

Recentement~, houve uma publicação incorreta que possa 
ter levado V. Ex .. à dúvida. No entanto, a Comissão Diretora já 
teve o cuidado de publicar no Diário Oficial do dia II de agosto 
de 1984 a correção. Portanto, está absolutamente clanYque o limite 
de participação do capital estrangeiro é de 40%. 

-V. Ex .. menciona ainda o preço mínimo. O preço núnim.O da 
companhia foi constituído por dois elementos fundamentais: o va
lor de venda desses atnais 55,4% das ações e mais a dívida a ser 
transferida para o setor privado. A soma dessas duas parcelas dá o 
preço de venda da companhia. de 510 milhões de dóla.Ies, que não 
foi aherado. 

A alteração ocorreu no·preço de leilão, de 295 para 265 mi
lhões de dólares, em conseqüéneia de uma decisão do Tribunal de 
Contas da Uillão, qUe, através de um contnú.o de mútuo~ -assinado 
entre a EMBRAER e o Ministério da Aeronáutica, -decidiu que a 
EMBRAER poderia liquidar esse contrato-:-oom o referido mini"Sté
rio fornecendo peças componentes do projeto AM-X, no valor ·de 
30 milhões de dólares. 

Como o Tnlruna! de Contas entendeu que isso não. repre
sentava um valor novo, mas sim um valor já contratado anterior
monte, no bOjo do contrato do AM-X, ocorre que 30 milhões de 
d6lares dessa dívida serão passados para o setor privado. Pot isso, 
do valor de 295 milhões e 300 mil dólares, que era o valor de lei
lão, foi deduzido de 30 milhões de dólares, passando para 265 mi
lhões de dólares. Portanto, hoje, o preço mínimo de leilão, de ven-
da da EMBRAER, será de 265 milhões de dólares. . 

O SR. PRESIDENTE (Rorum Tlt6) - Conceoo a palaVrâ ·ao 
Sr. Cláudio, do BNDES. 

O SR. CLÁUDIO - Na realidade, o preço base é .265 mi
lliões de dólares para 100% da companhia. Enlão o preço que vai a 
leilão é 55,4%, ou seja, 265 milhões de dólares mais o subsidio 
que é dado aos empregados. Essa parcela também irá a leilão, o 
subsídio dado ao empregado, mais os 55,4% dos·265 milhões de 
dólares, dá o valor equivalente a 152 milhões de dólares: • 

O SR. OZIRES SILVA - Finalmente uma observação 'do 
nobre Senador Ronan Tito a respeito da Raytioo, vencedota do 
coDs6rcio do SN AM, que estaria interessada em comprar aÇões'da 
EMBRAER. De fato, o alua! presidente da Raytion, Max Black, 
gmnde amigo meu, ex-Presidente da PIPER, quando fizemos .ne
gociações de fabricação dos aviões Pipers no Brasil, ele IlllUlÍfes
tou o desejo de participar no leilão da EMBRAER. Mas não pôde, 
porque a Raytion é a dona da Beechcraft, uma concorrente nossa 
no prognuna de reaparelhamento da Força Aérea Ameritana e da 
Marinha, que está competindo com nosso Tucano. 

Nessas candições, a legislação norte-americana não penÍlite 
que os concorrentes se associem. Dessa-forma a Raytioil, embora 
tivesse vontade de participar do capital acianário da EMBRAER ... 
e gostaríamos, porque é uma companhia que tem um bocado de si
nergia conosco, em si não é cimcoirente, mas o fato é -que a legis
lação norte-americana não pemtite, portanto a ligação que a EM
BRAER tinha, nesse aspecto, com a Raytion desapareceu. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com a palavra o Se· 

nador Mauricio Co!rêa para fazer as indagações. 
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Sr. Ministro, Lélio Viana 

Lobo, imagino, no fundo, que haja um certo constrangimento. Es-
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!amos presenciando, quase que canpulsoriamente, a licitação e 
venda da E:MBRAER. Creio que consfraiJgidos estamos todos que 
coohecemos as origens da empresa, o sacrifício do Dr. Ozires Sil
va, pelo enblsiasmo e crença que tinha no projeto. 

Verificamos hoje, face ii realidade Orçamentária que o Mi
llistro Lobo vive diariamente no Govemo, S. Ex" sabe coDID é difi
cil injetar dinheiro saorifu:ado, suado desse Orçamento minguado, 
para atender, na verdade, a uma fãbrica de aviões. 

Serã que se trata de um empreendimento essencial, estraté
gico? De certo modo sim, mas se pensllllllOS que hoje, em função 
dessa competitividade mundial, jã o avião não é essencialmente 
um _meio intransp:m.ível, porque sabemos que os países ora vivem 
sob a dependência de um setor intemacional, ora sob ootro. .. 

Antigamente, quando havia a divisão da União Soviética, 
uma porte tendia para a União Soviética, outra, pam -os Estados 
Unidos. Hoje, integramos essa parafemãlia criada pela infonnãti
ca, pela cibernética, que é a guerra elelrÔDi.ca. E jã não me preocu' 
po com esse aspecto. 

A Aeronáutica tem dois projetos, a meu ver, de extrema im
portlncia. O primeiro deles, sem dúvida, é a Base de Lançamentos 
de Alcântara, onde tive o privilégio de ir. Essa, sim, é realmente 
uma realização magnifica! Sei das dificuldades com que a Aero
náutica mantém esse projeto e a preocupação que isso cansa aos 
Estados Unidos e a outros paises. Pelo que se~ o Brasil é o único 
pais latino-americano que ainda tem um projeto de lançamento de 
misseis e com possibilidade ext.ra.ordinária de sucesso, em face da 
localização da base de lançamentos, a 5 graus apenas, salvo enga
no, do Equador. Desse modo há uma economia de combuslivel 
muito gumde. 

Acompe.Dhei as dificuldades da Aeronãutica, dmante minha 
penuanência na equipe do Governo, como Ministro da Justiça, ao 
lado do Ministro Lélio Lôbo. Foi com tristeza que verifiquei que 
nossa Força Aérea passa por dificuldades teniveis.-Jn:ómeras vezes 
o Ministro Lélio Lôbo foi obrigado a solicitar a cómpreensão aos 
ministtos na redução da utilização de aeronaves, porque a Aero
náutica não tinha dinheiro. 

Hoje, pa: Jll1ÚS que tenhamos aDIDr à EMBRAER, por mais 
que não quei:mmos que ela seja privatizada- e sei que, no fundo, o 
Ministro Lélio Lôbo pensa assim, com muito mais ra.zão, J?Oitllle O 
Dr. Ozires é praticamente o ''pai da criança"- não temos altemati
va, 6 a realidade inexorável do tempo. Não 6 possíVel que rum 
Brasil como este que vivemos neste momento, que quer sair da es
tagnação, que quer prol!)OOir, desviemos recursos da fome, da saú
de e da educação pam alocannos na cxmstrução de aviões. 

Enfim, é com tristeza que chegamos a eSta solução: nio há 
coodições, tem-se de vender a EMBRAER, porque esta é a voz do 
tempo. 

Resumiria dizendo que fiquei extremamente satisfeito oom 
as explicações dadas aqu~ não só pelo Ministro Lélio Lôbo, CODID 

também pelo Engenheiro Ozires Silva. Todas as dúvidas foram in
teiramente dissipadas e creio que aquilo que se diz não é a expres
são da verdade. 

O ex-Ministro Delfun Netto afuma que aquele que está 
dentro do Governo tem reahnente uma informação confiãvel e 
aquele que está do lado de fom baseia-se muito no que se diz, ou 
seja, não 6 uma fonte segura. Quem está dentro do Governo mani
pula, vê, sente, participa dos números e tem condições de dizer a 
verdade. 

- Tudü foi ampllunente escla.."'eCido, inclusive- as dúvidas -do 
nolxe Senador Edusrdo Suplicy, a quem me coloquei ao lado para 
.que o Ministro Lélio Lôbo e o Dr. Ozires Silva pudessem vir aqu~ 

não podemos pennitir- de certo modo, ainda me sinto par
do Governo - que haja detmpação ou que alguém possa, por 

trás disso, gauhar dinheiro; que alguém possa, repetindo o passa
do, levar vantagem sobre o sacrifício do povo, do dinheiro do con
tnlruinte. 

Tenho certeza de que os editais estão aqui para quem quiser 
examinã-los oo contestá-los, a fim de que o prooesso de licitação 
seja o Jll1ÚS 'claro, o Jll1ÚS transparente possível Esta é a função 
precipua do Congresso Nacional: fiSCalizar. 

De outra parte, não é possível, em sã consciência, do ponto 
de vista ju:ddico, que uma resolução votada no Senado, mn decreto 
legislativo possa ter vigência sohre a Câmara dos Deputados. Nós 
legislamos para nós, em matéria de decreto legislativo, em matéria 
de resolução, mas obrigsnnos a Câmara dos Deputados a obedecer 
uma regra que apenas uma Casa do Congresso votou, não tenho 
dúvida de que, se se argüisse através de uma ação direta de incons
titucionalidade, a norma desse decreto legislativo seria dem.tbada, 
porqUe não podemos legislar para uma outra Casa, como eles não 
podem legislar para nós. 

- De qualquer maneira, parece-me extremamente correto que 
isso tenha possibilitado a discussão da matéria e que os _editais 
viessem ao Congresso Nacional ~ que nós os examinássemos, 
ainda que isso não prevaleça, quer pela própria revogação do Se
nado, quer seja pela sua manutenção. A venlade é que os editais já 
são conhecidos. 

Gostaria de fazer tn!s ou quatro rãpidas perguntas ao Dr. 
Ozires Silva, porque a matéria é Jll1ÚS ligada ii EMBRAER. Em 
primeiro lugar, gostaria de saber qual é a resção dos empregados 
da EMBRAER: hã uma maioria favorável e uma minoria conlrã
ria, ou as opiniões estão divididas, ou a maioria é contrária? Repe
~-se o que aconteceu na Companhia Sidenírgica Nacional e na 
USIMINAS, gostaria de saber de V. Ex" o perfd do que está acon
tecendo com relação aos empregados. 

O SR. PRESIDEN1E (Ronan Tito) - Peço ao Senador 
Maurício Corrêa que faça todas as perguntas para que o Dr. Ozires 
Silva possa respondê-las em seguida. 

Q SR. MAURÍCIO ~CORRÊA- Perfeitame]]le. Dr. Ozires, 
embora eu tenha como de duvidosa legalidade ou juridicidade 
qualquer norma que venha a obrigar que se imponha a adquirentes 
de uma licitação o cumprimento de detemlinadas regras, sohreludo 
no que tange à manutenção de pessoal, de trabalhadores, a segun
da pergunta - não me recordo se é essa norma, se existe lei, se o 
edital fala alguma coisa- seria no sentido de que V. s• também se 
manifestasse a respeito dessa insegurança que pode existir com re-
lação à possibilidade de a licitação ser realizada amanhã ou depois 
e o seu ganhador querer demitir gnmde parte do pessoal; se hã 
uma maneira de proteção desses empregados, que é, na verdade, o 
que mais me preocupa. 

Em terceiro lugar, gostaria de saber, se porventura realizada 
essa licitação, se a União ainda estarã vinculada a algnm tipo de 
pagamento, se há resíduos de obrigação pa: parte da União Fede
ral. 

Seriam essas as t:tês perguntas. 
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Com a palavra o Dr. 

Ozires Silva._. 
O SR. OZIRES SILVA -·Muito obrigado, Senador, pelas 

suas colocações. 
Respondendo diretamente, a reação dos empregados pode

mos traduzir pela opção que eles já exeroeram para participar do 
leilão, compumdo ações da EMBRAER. Os números que temos 
hoje indiçam. que a totalidade do número disponível para compra 
já está tomãda. pelos empregados, inclusive as sobras. Em tennos 
de opção, hoje o número de empregados inscritos para compr:ar 
ações da EMBRAER é de 3.500, de um total aproximado de 5.500 
empregados, o que jã indica que a maioria dos empregados está in-

~--~ 

---="' 



4816 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1994 

teressada e comprando as ações. 
Recentemente. o Sindicato dos Metalúrgicos de São José 

dos Campos fez um plebiscito - aiits, exlrenlamente cwioso- fa
zendo pecguntas do tipo "Você prefere cheirar perfume ou receber 
uma martelada oo pé?", querendo dizer: você é favonível A privati
zação ou prefere que a empresa funcione? ''Você prefere comprar 
ações ou prefere montar aviões?" 

Evidentemente, foi uma amostra viciada. Nessa altura, hou
ve uma grande participação dos empregados, mas, na Ieaiidade, o 
que ooorre hoje é que a maima dos empregados, 3.500, jil fez op
ção e jil tomou todas as posições de venda do número que o 
BNDES resetvou para eles. 

O SR. MAURÍCIO CORRiiA - Peço a palavno, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDEN1E (Rooan Tito)- Com a palavra o Se
nador Maurlcio Coi:rêa. 

O SR. MAURÍCIO CORJUiA- Vi no edital que houve 
uma cautela muito grande oo sentido da p:oibição da venda das 
ações pelos empregados, senão por melo da Bolsa. Parece que no 
edital consta isso? o que cm.sidero ser uma medida extremamente 
ca:reta, porque a experiência do passado, em que algumas privati
zações foram feitas, mostrou que os empregados acabavam ven
dendo essas ações porque jil estavam comprometidos com alguns 
grupos. Parece que o edital jil COIJ:ige isso. 

O SR. OZIRES SILVA - Sim, existem salvaguardas, que, 
allils, estão previstas!"' pnSpria !e~ 

O SR. MAURICIO CORREA- Sim, depois desse fato. 
O SR. OZIRES SILVA- Quanto A questão da estabilidade 

da força de trabalho, vemos hoje que no mercado canpetitivo 
mnndial a estabilidade no emprego depende _fimdamentaimente da 
estabilidade da empresa; se a empresa não subsiste, o emprego não 
existe. Penso·que ninguém conseguiu ainda solução para a equa
ção de existir emprego sem empresa. 

Na realidade, nossa grande preocupação foi a questão da es
tratégia da empresa para o futuro, em termos de linha de produto, 
de modo a gmantir o faturamento mínimo. 

Eu diria que o efetivo que a EMBRAER tem hoje é insufi
ciente para as vendas do 145, na hipótese de o Ministério da Aero
náutica manter o projeto 00 A.MX mais ru menos como está agora 
e, na hipótese, sobretudo, de ganharmos essa canpetição nos Esta
dos Unidos com o TUCANO, além das vendas decon-entes disso 
para terceiros mercados. Quer dizer: eu diria que, em face do guw 
de especialização, é muito pouco provável que o novo acionista 
venha a reduzir o pessoal, em particular na ilrea de produção. Po
derá OCOJrer redução no nlvel mais alto, porque hoje a empresa é 
extremamente sobrecarregada pelas auditmas que o Govemo Fe
deral solicita e tudo mais. Temos um overhead muito pesado para 
responder as perguntas permanentes que recebemos das antorida
des - Tribnnal :!e Contas, algumas vezes até do próp:io Congres
so, dos diferentes ministérios, como o Ministério da Fazenda, Mi
nistério do Planejamento - e isso obriga uma quantidade de pes
soas relativamente grande. Provavelmente, esse pessoal será afeta
do, porque na empresa priv~ isso não oettrerá mais. 

Foi perguntado se a União se ot.igaril a pagar mais alguma 
coisa. Do ponto de vista acionário, é claro que não, embora a 
União pretenda ficar com 20% das ações. Se a empresa resolver 
aumentar o capital. a União decidirá se acompanhará ou não o au
mento de capital. Mas uma coisa é extremamente importante: a 
Força Aérea BiaSileira está precisando de equipamentos e deverá 
continuar comprando aviões da EMBRAER- companhia que for
nece aviões -, desde que possamos preencher os requisitos da For
ça Aérea Brasileira. 

Imagino que V. Ex•, na sua pergunta, não colocou essa co-

notaçio de produtos que sejam adquiridos na companhia 
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com a palavra o Se

nador Maurlcio Con-êa. 
O SR. MAURÍCIO CORJUiA- Quero Saber se a União vai 

continuar com algum encaigo, com alguma obrigação. O novo em
préstimo de IID7 milhões de dólares, que a EMBRAER pediu seril 
quitado por quem? Queremos saber se haverá remanescente de en
cargos pora a União. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Titó) :c Com a palavra o Dr. 
Ozires Silva. 

O SR. OZIRES SILVA - Os remanescentes oconetio sim, 
Senador, dentro do prooesso de preparação da empresa para a jX'i
vatizaçio. As dívidas da empresa que foram abSOlVidas pela União 
se refletirão em encargos futuros da União, excet.o, evidentemente, 
o caso do CBA 123 porque, com a compra do projeto, ele se torna
rá prop:iedade da União e retomarli, à medida que o avião for fa
bricado, na forma de royaity, ou coisa que o valha. 

No JIOCOSSO de saneamento da empresa houve absocção de 
dividas pela União, que se àansfcamaram em encargos da União. 

O SR. PRESIDEN1E (Raoan Tito) '- Com a palavra o Se
nador Maurlcio Con-êa. 

O SR. MAURÍCIO CORJUiA- O valor de venda da EM
BRAER, segundo onvi em resposta ao Se~~ Suplicy, 
seria em torno de 152 milhões de d6lares. E isso? E esse o valor 
mínimo de leilão? 

O SR. OZIRES SILVA - Dos 55% que setiio colocados à 
venda no leilão, sim. 

O SR. MAURÍCIO CORJUiA- Quer dizer que esse dinhei
ro que vai entrar em forma de titu!os e de cash, não será suficiente 
para pagar os encargos que a Umão está deixando, além do acetvO 

que existe III? 
O SR. OZIRES SILVA,- Seguramente não dil. 
O. SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Com a palavra o Se

nador Josapuot Marinho. 
O SR. JOSAPHA T MARlNHO - Sr. Ministro Lélio J.ôbo, 

Sr. Presidente Ozires Silva, oovi com a devida atenção as informa
ções que prestaram e quero declarar que as considerei dadas oom 
muita finneza, o que não obsta divergéncia de intexpretação aqui e 
ali em tomo do problema e sobreW.do no que conce.me à privatiza
ção. 

Quero dizer ao Sr. Ministro que votei a resolução do Sena
do e hoje estoo certo de que o Senado foi além do que podia. Não 
podlamos, por uma resolução da Casa, COIIl!'"ometer pronuncia
mento do Congresso Nacional. Isso não afasta a idéia da necessi
dade de opinar o Congresso. Mas quero deixar também claro que 
entendo que a resolução não pode produzir efeitos para vincular a 
Cimam dos Deputados. 

Houve, na exposição do Dr. Ozires; vários esclarecimentos, 
mas ficou uma dúvida - talvez eu é que não tenha percebido bem. 
S. S' declarou que a EMBRAER foi lucrativa durante 20 anoS. Por 
que deixoo de o ser depois? 

Convenho - e a sua infonnação foi muito clam - em que 
pormenores de negociação no eslmngeiro dificultam, por vezes, a 
canpetitividade da EMBRAER, como o pagamento de remunera
ções especiais. Creio que esta tem sido uma das razões de enfra
quecimento da empresa: ela deixa de negociar porque não pode 
oferecer detenninadas vantagens na negociação intema.ciooal. 

Eu indagaria ainda a V. SA: Se ocorrer a privatização, quem 
garantiril que a EMBRAER continuará com a sua linha fundamen
tal de trabalho? Hil condições no processo de privatização de ga
rantir a continuidade da empresa tal como ela hoje é orientada, so
bretudo quando ouvi do Sr. Ministro que essa empresa é funda
mental pora as atividades básicas do Ministério da Aeronáutica? 



Agosto de 1994 DIARJO OOCON . RhSSO NACIONAL (Seção ID Quarta-feira 24 4817 

Sem embargo- do cuidado com que vai examinar a proposta 
de privatização, aevo declarar que, em- princípio, soU Coritra a pri
vatização fácil das empresas brasileiras estatais. Pergunto: Nã.. 1á 
possibilidade de adotar-se um regime legal especial para a F~ 
BRAER, a fnn de mantê-la como empresa estala!? Dir-'se-'á que 
não é fáciL Não é. Mas nós tivemo> aqui oportunidade de dar um 
regime especial, noutro setor de atividade, ao Sistema Hospiu 'u 
Sarah. Uma lei especial foi elaborada, concedendo um regime e 
administração singular, com flexibilidade suficiente para que a Or
ganização Sarah pudesse desenvolver o seu sistema bospitalB.r" em 
condições de êxito, sem perder o sentido de responsabilidade pe-
rante a Administração. · ·-

Então, indagaria, primeiro, o-problema relatiY_o aQS 20 anos 
de lucmtividade e a perda, em seguida, dessa condição. Em segun
do lugar, se haverá garantias para que a EMBRA.ER, se privatiza
da, continue a sua linha de ativí(lade. E, por fnn, nãó há possibili
dade de adotar-se um regime e"J"'Chl para a EMBRAER, a fnn de 
mantê-la como empresa estala!? 

O SR. PRESIDENI'E (João Rocha)- Pasoo;iniCialmente, a 
palavra ao ~ Lélio Viana Jcôbo· . 

O SR. LELIO VIANA LOBO - Muito obrigado, Sr. Sena
dor. V. Ex" tirou, com a sua segunda pergunta, um pedaço da mi
nha colocação fmal, que eu iria aproveitar para fiiZer; 

Efetivamente, o Ministério da Aeronáuticá teVe sempre essa 
preocupação, que- creio eu - é a de todos os bras_ih,jros~ Tanto as
sim que, tão logo a empresa foi colocada no Progranra Nacional de 
Deststaüzação, o que ocorreu no dia 9 de janeiró de 1992, o Mi' 
niStro da Aeronáutica de então, Tenénte-Bíigádeiro Sócmtes, no 
dia 30 de janeiro- perianto, 21 dias depois-, encaminhou ao Pre
sidente da Comissão Diretora do BNDE Uín documento no qual 
fazia as colocações relativas à posição do Ministério da Aeroruiuii
ca em relação à desestaüzação da empresa, definindo posições que 
deveriam ser mantidas no edital, porque considerava absolutameu
te essencial que a empresa fosse preservada naquilo que se refere à 
capacidade de a União orientar o seu planejamento estratégico e 
naquilo, obviamente, que for pertinente aos interesses relacionadOs 
com o próprio Govemo oo com a Força Aéreá. 

Apresentamos, naquela oportunidade, uma relaçãO de treze 
itens que deveriam ser observados durante o processo. Todos fo
ram efetivamente incluídos. 

Eu resumiria dizendo o seguinte: nós, por-mêio da institui
Ção da Golden Share.- Eu lembraria que durante tOdO o processo 
de privati~ até agora, apenas em uma empresa houVe_ a irit:ro= 
dução da ação de categoria especial ou de classe especial interna
cionalmente conhecida como Golden Share, que foi a CELMA. 
Privatizada com muito sucesso, a CELMA foi efetivainente a -pri
meira empresa brasileira a ter todo o seu processo de privatização 
integraiizado. Era uma empresa de indústria aeronáutrca -vinculada 
ao Ministério da Aeronáutica. É responsável pela manutenção de 
motores, inclusive no mercado internacional; mais do que isso, foi 
introduzida no Progranra AMX, dentro da nossa politica de indús
tria aeronáutica, como produtora de peças para motores e moota. 
dora fmal de motores para o Programa AMX. Hoje é uma empresa 
de bastante sucesso e participa até de uma joint.-venture interna
cional, liderada pela Rolls&Royce, para a fabricação de peças para 
o motor do Boeing 777, motor da mais nova geração. Essa partici
pação Só foi possível exatamente em função de toda a tecnologia 
que desenvolvemos com a empresa., que foi a pri.ó:teira a ter ·a 
Golden Share. A segunda é a EMBRAER. Tem causado espécie 
em algumas áreas a existencia.-

Ainda recentemente fiz uma reunião com os interessados na 
licitação, que desejavam saber como o Ministério da Aeronáutica 
imaginava gerenciar a Golden Share. Deras-.Xp!icações. A Gold-

en Share é uma ação sem valor, mas que tem o poder de veto em 
todas as decisões importantes da empresa no que se refere a mu
danças de acionistas, exatarnente porque a legislação principa~ a 
essa altum, trata da defmíçãó di um jie:téentual de participação do 
Capital estrangeiro. Portanto, é necessário que tenhamos um co
mando sobre os acionistas, não para tolher a empresa, mas para 
preservá-Ia. 

Ela também tem pcderes, como o de vetar as decisões da 
empresa quanto a poss:íveis modificações ou desejadas modifica
ções no atendimento a programas militares de interesse do Gover
no brasileiro, bem como na manutenção das aeronaves da Força 
Aérea Brnsileira e na introdução de programas militares sejam eles 
quais forel!l ou Com quem for, exatamente porque é algo que inte
ressa à segurança nacional. De ceita fonna, mantivemos aquilo 
qrie consider.unos absolutamente essencial na preservação do pla
nejamehto estratégico que foi montado, como eu disse desde o iní
cio. há mais de 30 anos. 

PosSo dar testemunho de como funciona essa ação de cate
goria de _classe especial, fXIDIUe a estamos exercendo hã mais de 2 
anOs na CELMA. Temos um iepreseritante rio -Conselho de A.cJmi.. 
niStraçãoda empresa. TeretnOS, nó ca8o~da EMBRAER, dois rep
resentantes: um representimte -pela participação acionária da União 
com 20% e um outro que será o gestor da ação de classe especial 
São entidades jurldicas um pOuco dif~s. muito embora talvez 
possa ser a_ mesma pessoa, mas no c:ago da CE,LMA, por exemplo, 
somos consultados rotineirarilenfe a re~speíto de decisões que a em
presa pretende tomar. São decisões que, de certa forma, têm cone
xão com o seu planejamento estratégico. O caso do motor do 
Boeing 777é 1Í[iicó. . . . 

Aproveito a oportunidade para dizer que o Ministério da 
Aeronáuti~ dentro dessa estratégia, mantém uma sistemática ge
ral de apoio, de suporte, de- eu diria- parceria com todos os seg
mentos da indús.tria. Ainda na sem.ãiia passada tive um entendi
mento com o Ministre da Fazenda em função de um progranra da 
CELMA. Tmta-se de um programa da empresa, que nos interessa 
obviamente. 

Temos um trabâ.Iho intenso, por exemplo, com a 1ECNA
SA; Na realidade, estamos lutando para fazer com que a TECNA
SA saia da dificuldade em_que se encOntra, porque ela tem progra
mas que nos iriteressam. E assim fazemos com todas as indústrias. 
Considennnos que esta é a tazão principal da existência do Minis
tério -da Aeroriáutica como órgão de condução da politica de in
dú,strla aeroeSPacial. Temos essa-responsabilid.ade. Estam.os_cons
cientes de que ela érealmentepouto t\mdllmemalpara o piógre§so 
da indúsbia no País. O Brasil deve dispor, na medida em que está 
crescendo, de uma indústria aeronáutica Coiilpativel com esse cres
cimento e com suas responsabilidades internacionais~ 

O sistema Golden Share, basicamente, nos dá essas facilida
deS; ou essas atribuições. Estamos certos de que com elas garanti
remos o futuro da empresa dentro dos limites que nos interessam. 
estimulando-a sempre a participar, a ampliar o seu mercado de tra
balho, a_ ser agressiva na pesquisa de mercado, seja ou nãO do setor 
aeronáutico. Qúanto maior a agressividade da empresa, maior tran
qüilidade tereinos no sentidO de que ela poderá seguir ni> caminho 
estratégico qUe a ela impomos. 

Com esSa& colocações sobre a segunda pergunta, eu passa· 
ria ao Eri.Serilleiro Ozires Silva, se o Sr. Presidente me permite, 
para as ootras perguntas. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo a palavra ao 
Engenheiro O:iires Silva. 

O SR. UZ!RES SILVA- Sr. SeDador, V. Ex" pergunta por 
que a EMBRAER deixou de ser lucmtiva. Por várias mzões. A pri
meira razão é que o mercado realmente se ~ demasiadameu-
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te. A indústria aeronáutica se caracteriza por inVestimentos muito 
pesados tanto em tecnologia como fatores de f«''dução. 

Eu diria que a indústria aeronáutica é talvez o único seg
mento industrial de alta tecnologia que gera muitos empregos, 
muitas posições de trabalho. Em cxmseqilência disso, para fabricar 
um avião, somos obrigados a manter pessoas que atuam poucas 
vezes no processo produtivo. Um avião tem sistemas os mais va~ 
riados, exigindo _as mais variadas especializações. Com a redução 
do mercado, evidentemente essa capacidade ociosa cresceu. 

Por outro lado, referi-me aos projetas que foram colocados 
dentro da empresa, em particular pelo Governo Fedenil São proje
tas que não tiveram a remuneração correspondente, levando a em
presa a um alto grau de endividamento e aos juros de mercados. 

V ale lembrar que uma das restrições ~ operação das empre
sas estatais é o fato de elas serem obrigadas a colocar os saldos de 
caixa no Banco Central, a taxas inferiores às do mercado. No en
tanto, as necessidades de caixa a empresa vai buscar no mercado, a 
valores de mercado. Portanto, trata-se de uma espécie de oonflSCO 
da rentabilidade dos saldos de cruxa. Se a empresa tiver cruxa, ela 
não pode compelisai". Normalmente vemos nos balanços das esta
tais que as receitas financeiras, em geral, são IDllito inferiores às 
despesas fmanceiras devido a esse critério detenninado pela legis
lação. 

Evidentemente, as empresas aeronáuticas lucrativas agora 
s6 agora estão começando a retomar à fase de luCro. A British Ae
rospace, que é grande competidom nossa no mercado _internacio
nal, em I 993, teve um prejulzo realmente gigantesco: I ,2 bilhões 
de libras. Creio que o maior de toda a indústria. Isso não é uma 
grande compensação. Eu gostaria que todas as empresas do muudo 
tivessem lucro, não apenas a nossa, mas, infelizmente, estamos na 
regra; gostarlamos que fôssemos exceção; todavia, não o conse.
guj~.os. 

Quanto à linha fundamental de trabalho da companhia, é 
evidente que hoje temos uma estratégia fmne; é uma ocupação 
bastante sensivel no mercado de transporte aéreo regioual nos seg
mentos em que podemos atuar. Temos um-avião de treinatneD.to, 
um de combate - o AMX -, contratado pelo Ministério da Aero
náutica; temos uma p(issibilidade na árvore do avião de treinameu
to de fazer o avião leve de ataque que possa atender necessidade 
de outras forças aéreas. Paralelamente, por intennédio da nossa 
subsidiária, a NEN A, produzimos aviões agócolas. Chegamos a 
800 aviões produzidos - o que é um recon!e de produção quase a 
nível mundial -; estamos produzindo aviões da aviação geraL. e, 
evidentemente, quando novos acionistas chegarem imaginamos 
que a companhia possa en.fremar uma nova estratégia, mesmo por
que, hoje, como companhia estatal, não podemos fugir aos estam
tos da companhia que só pode fabricar aviões e produtos con-ela
tos. Evidentemente, com algumas fabricações adicionais, estamos 
tentando manter a ocupação da força de trabalho. FaZem.os alguus 
contratos com a indústria autorilobilística.;. todavia, coisa pequena a 
ponto de não dizer que o Govemo, com aS sUas estatais, está com~ 
petindo com o setor privado. 

Portanto, imaginamos que o novo acionista pod.eit trazer 
até uma contribuição a essa estratégia. 

O teor da pergunta de V. Ex• é claramente no sentido de sa
ber qual a garantia que temos de que isso continuará.. Eu diria que 
a grande garautia é a posição da EMBRAER no mercado; a EM
BRAER tem um nome no mercado. Talvez seja uma das poucas, 
senão a ánica companhia orasi!eira de produtos sofiSticados com 
marca. Conhecemos a produção mundial por inteunédio das suas 
marcas. O Japão, a Alemanha, os Estados Unidos são conhecidos 
pela força das suas marcas, e temos uma marca forte que se chama 
EMBRAER, conhecida em todo o mundo. 

Várias teses sobre o desenvolvimento da EMBRAER foram 
produzidas nas mais variadas universidades do mundo. Três oo 
quatro utriversidades dos Estados Unidos, no ano passado, produ
ziram teses sobre o desenvolvintento da EMBRAER, da sua estra
tégia comercial. Na Alemanha, na Europa, até na Ásia, no Japão, 
recentemente, um estudante jap:mês na sua tese de doutoramento, 
moStrou o sucesso da EMBRAER, como uma companhia de um 
país que está ao Sul do Equador, oude todas as iniciativas de fabri
cações de aviões, no Hemisfério Su~ falharam; no entanto, essa 
companhia teve êxito; há interesse pol" parte de muitos em esbJdar 
a respeito disso. 

A men ver, esse o gmude patrimônio da companhia, da sua 
força de trabalho, da sua tecnologia e da sua marca. Qualquer 
comprador da EMBRAER que venha colocar isso' em risco, estará 
colocando em risco o próprio bolso. Na hipótese de a empresa se 
trausfonnar em subsidW:ia de empresa estrangeira, fabricando par
tes de produtos ou fabricando sob licença ou coisa dessa nablreza, 
esta companhia, ao volume de fatores de produção que tem dispo
nível hoje, aos custos que tem que enfrentar, simplesmente não ·so-
breviverá.. · 

Em relação a isso, o Govemo Federal tomou o cuidado para 
que não seja comprada pa: um coD.COirente e este fechá~Ia. Essa é 
uma das razões por que o Govemo Federal conserva a Golden 
Share e impede que companhias, que potenciais coD.COirentes pos~ 
sam comprar a EMBRAER. 

A tlltima pergunta que V. Ex' coloca é a respeito do regime 
especial para a EMBRAER. Estamos numa Casa de Leis. Eviden
temente, isso pode ser feito. Temo, porém, que em faoe da parafer
nãlia que se acumulou sobre as estatais, essa nio seja uma tarefa 
fáciL Eu próprio pensei uisso no passado. Eu diria que para as 
Companhias estatais terem sucesso basta fazer com que o Govemo 
Federal se comporte como se comportava na década de 70, em re-
lação u estatais. · · 

Notem V. Ex's que o sucesso das estatais foi extraO<dinário 
na década de 70; multiplicamos por 10 a nossa capacidade de ge
mção energética; resolvemos o problema do telefone; o COirei.o 
ocupou posições. Não é mais aquele correio que era usado como 
desculpa. Por exemplo: de que não podíamos comparecer ao com
promisso, ponJUe o destinatário não teria recebido a carta. EsSe 
não funciona mais. Na área de infra-eslrutura, tivemos a malha ro
doviária de 5 mil km de estrada pavimentada saltaudo para 70 miL 
E veja que tudo isso foi trabalho do Estado, num momento em que 
o Estado deu condições a que ele próprio pudesse, através de me
canismo ou da administração indireta, seja da empresa páblica, 
seja da autarquia, seja da sociedade de economia mista, modiftcar 
canp!elamente, daudo uma administração profissional a esses ar
gatrismos, conseguindo o resultado que conseguiu. Isso é notório, 
está na História Brasileira, qualquer um pode verificar. 

É claro que se pode fazer isso, mas teríamos que vohar ao 
passado, quando o Estado bmsileiro tinha a possibilidade de fazê
lo com eficiência e com o profiSSionalismo feito à época. 

Hoje, vemos que algumas companhias têm l:uscado solução 
no chamado Coutrato de Gestão, f6mmla essa para pemritir oertas 
flexibilidades. Há dois anos, o Govemo conoedeu o Coutrato de 
Gestão para a Çompanhia Vale do Rio· Dooe. Quando Presidente 
da PEIROBRÁS, fui um dos que propuseram esse Conllll1o de 
Gestão, baseado num estudo que tinha sido feito pelo sistema de 
eletricidade da França. Não conseguimos. Mas o Contrato de Ges
tão peca por um elemento fundamental: não é imune às leis subse
qilentes editadas. Emhaveudo uma lei que passe por cima do Con
trato de Gestão, a restrição ocmretá. 

Eu diria, Senadores, que me preocupo com as estatais hoje. 
Elas representam um patrimônio páblico duramente construído à 
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custa do dinheiro do contriOOinte. E os métodos de gestão que es
tão sendo impostos às estatais estão fazendo a diluição e, certa
mente, a dilapidação do seu patrimônio, o que é absolutamente 
inaceitável do ponto de vista do Pais. 

Por que a E:MBRAER sofre muito maiS? Porque ela não 
tem nenhum privilégio de mert:ado. As companhias que têm certos 
privilégios de meroado como o caso da TELEBRÁS- V. Ex' pega 
o telefone está pagaudo à 'J'ELEBRÁS; vai .O posto de gasolina 
está pagando à PE'IROBRAS -, de uma maneira ou de ootra so
brevivem; a EMBRAER nem isso tem. O próprio Ministério da 
Aeronáutica faz COilCOll'ências. Há aviões nossos? de nossa fabrica
ção, que o Ministério da Aeronáutica não nos contratou pam a sua 
manutenção. Preferiu dar a manutenção a terceiros, o que é absolu
tamente lógico, de uma forma extremamente competitiva. E mais 
ainda: conforme mencionei no começo da minha exposição, a EM
BRAER, devido a cooseqüências, sobretudo, da Constituição de 
1988, no Capítulo que se refere à Tributação, passoo a ter os seus 
produtos lributados e, por força de acordos internacionais, o Brasil 
isentou a importação de aviões estrangeiros-: Portanto, não nos foi 
assegurada a competição mínima nem no noss9 próprio tenit6rio. 
Temos hoje duzentos e quarenta aviões BRASILIA operando nos 
Estados Unidos; no Brasil, doze, que é o segundo mercado, maior 
meroado de aviões do mundo inteiro depois dos Estados Unidos. É 
hem verdade que há uma grande distância, mas é o segundo mer
cado. Em função dessas circunstâncias, creio que uma legislação
estamos numa Casa de leis, de caráter especial - poderia assegurar 
a que essa companhia possa continuar sob o controle do Estad(). 
Ela já provou no passado qu-e é Cficiente. Piuvou que compete -no 
mercado, que identifica nichos de mercado com certa inteligência; 
tem tido a criatividade necessária, é respeitada no mundo todo. 
Portanto, tem todas as condições de vencer. No entanto, ela tem 
hoje um companheiro de time chamado Govemo Federal. No mo
mento em que vamos marcar o gol, e1e segura a camisa. Se isso for 
modificado, evidentemente, a companhia terá oondições de funcio
nar, porque funcionou bem no passado. 

Eu, em particular, dirigi essa companhia como estatal há 
muitos anos, inclusive até agora. Estive à ela ligado de uma forma 
direta durante vinte anos, dirigindo-a,. e indiretamente nos outros 
cinco. Essa companhia está completando mais vinte cinco anos 
agora. E não ·me sin!o absolutamente mal por estar vinculado ao 
Estado, ter que a ele me reportar, ter como acionista a União Fede
ral. Digo que foi um pe;dodo rico tanto da vida da empresa quanto 
da minha. Gostei disso e achei que era a f6mrula, porque eu pró
prio me encari'eguei de convencer o Govemo Federal a fazê-la 
como estatal. A idéia do Governo Federal à época era privatizá-Ia. 
E eu convenci, com o auxílio de outros companheiros, o Governo 
de que ela deveria ser estataL Dessa forma, V. Ex' pode perceber 
que há, em relação à minha pessoa, um problema de foro íntimo: o 
de modificar meu ponto de vista. A EMBRAER vale muito para 
mim. Não pretendo vê-la desaparecer. Se ela CODtinuar nas condi
ções em que está, com as limitações que tem, vai desaparecer. 

Hoje entreguei ao Ministro da Aeronáutica uma relação de 
66 itens restritivos gerenciais que não afetam. nenhuma empresa 
privada, e o fiZ tentando evidenciar a diferenciação que temos. 
, Por outro lado, V. Ex' pergunta a respeito da Iucratividade. 
E sabido que qualquer fmanciamento que qualquer companhia es
tatal veuha a obter precisa ter aprovação desta Casa. Uma compa
nhia que opera competitivamente no mercado internaciooal tem 
que seguir todo o caminho da hurocmcia de obter aprovação de 
um financiamento. Tentamos, nobre Senadot'7 uma única vez e 
gastamos um ano e meio. Com a demora de um ano e meio, na ve
locidade da competição do mercado aeronáutico, ficamos para tiás 
e perdemos o negócio. Por essas razões, imagino que o estatuto da 

empresa pode ser modificado, desde que haja legislação especial 
que contemple não somente a E:MBRAER, mas todas as outras es
tatais, que, a meu ver, são tão preciosas quanto ela e não podem ter 
o seu patrimônio dilapida.do. V. Ex• terá, sem dúvida, o nosso 
aplauso. 

O SR. JOSAPHA T MARlNHO - Sr. Presidente, pennita
me V. Ex• a palavra fmaL 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Pois não, Senador. 
O SR. JOSAPHA T MARINHO - Quero agradecer ao Sr. 

Ministro e ao Presidente da EMBRAER as explicações que se dig
namm a dar em relação às indagações que lhes fiz. E eu as fiz per
que sou daqueles convencidos de que o mal não está no Estado 
nem nas empresas estatais. A discussão que aqui se trava mostra 
que os motivos que levam à decadência das estatais são motivos 
circunstanciais, não são moúvos relacionados com a índole do Es~ 
tado nem à natnreza das empresas. Por isso é que cogitei da idéia· 
de um regime especial, e, enquanto eu puder trabalhar nesse senti
do, não mudarei meu ponto de vista. Obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Pois não. 
O SR. OZIRES SILVA-Nobre Senador, em 1966, foi edi

tado o Decreto-Lei n° 200- Reforma Administrativa. Teuho certe
za de que V. Ex• se lembra desse documento legal. Pois bem, esse 
documento estabeleceu a forma pela qual as empresas públicas, as 
autarquias e as sociedades de economia mista funcionariam. Eu di
ria. portanto, que já temos exemplo. É S6 voltar ao passado daque
le decreto-lei- hoje deveria ser lei-, que deu às companhias esta
tais condições de operarem. E foi o que viabilizou o chamado "mi
lagre brasileiro11

• Muitos de nós temos razões a lamentar em alguns 
aspectos, mas, do ponto de vista de infra~estrutura, este País mu
dou. 

Lembro-me de que, em 1970, quando a EMBRAER foi 
criada, a resposta da telefonista quando pedíamos de São José dos 
Campos uma ligação para São Paulo, era: "hoje não é possíveL s6 
amanhã"; ou então: "leva 2 horas". Em 1972. tínhamos dis~_gem 
direta intemacional. E isso foi feito por quem? Pela TELEBRAS e 
pelas respectivas empresas estaduais. Isso foi feito e porquê? Por
que tinham condições de fazê-lo. Hoje os loteamentos de investi
mentos das estatais estão vinculados ao Orçamento da União. Se a 
União decide cortar investimentos, corta também das estatais, ten· 
do dinheiro ou não tendo, havendo ou não carência de telefone, 
necessitando ou não de expandir refmarias. 

Veja V. Ex• que são cimmstâncias que ocorreram. mas que 
os substantivos não foram mexidos. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Passamos a palivra 
ao Deputado Emesto Gradella. 

O SR. ERNESTO GRADELLA - Sr. Presidente, Seuador 
João Rocha, Sr. Ministro Viana Lobo, Eugeuheiro Oiires Silva, 
Presidente da EMBRAER, todos sabem que a EMBRAER é uma 
empresa estatal porque nenhum setor privado se interessoo. em in
vestir na E:MBRAER, apesar de o Governo, na sua origem. ter ofe
recido- o próprio Engenheiro Ozires é que nos conta essa situação 
- aos setores privados o Projeto Bandeirante; a possibilidade de 
que algum setor que se interessasse em investir ter o apoio do Go
verno. Por todas as explicações colocadas, concluímos que um dos 
grandes prcblemas que a EMBRAER eufrenta hoje é o próprio 
Govemo. O Governo criou amarras, criou dificuldades artificiais, 
o··que tem dificultado sua competitividade no merou:lo intemado
nal. Se analisannos a questão a nível de mercado, a nível de com
petitividade, de competência, de garantias da empresa estatal para 
disputar esse mercado, a empresa tem um problema dentro da sua 
própria casa. 

Estamos vivendo um momento em que a indústria aeronáu
tica vem de uma crise, quer dizer, vem enfrentando um processo 
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decrescente, mas que começa a esboçar agora uma pequena rea- fosse mantido; de que fonna ele S«á mantido; que restrições bave
ção. Parece-me que a EMBRAER vai ser vendida justamente no riam a poss!veiS cotnpradores e5tr.mgeiros em relação à EM
seu pior momento e ao preço, aqui colocado, de !52 milhões por BRAER, fruto desse ProgramaAMX que existe. 
64,5% do seu capital, quando qualquer levantamento do patrimô- Temos que dizer que há um patrimônio llnlito importante na 
nio da empresa - apesar de isso significar 510 milhões, tem mais empresa, que é justamente a que5tão da pesquisa e desenvolvimen-
10% dos funcionários que dariam esse valor-, segundo estudos to. O Engenheiro Ozires Silva disse que se acabar com a pesquisa 
feitos por uma audiloria independeute, detectaria mais de I bilhão e desenvolvimento, se a empresa virar uma linha de montagem, ola 
de d6lares. morre. 

Além disso, o Govemo, J?Oil' arrecadar essa parcela desse Mas uma das auditorias contratadas pelo BNDES para 1m-
pequeno capital em moedas - que nós não sabemos o ~quão podre çar o futuro da empresa colocoo como proposta J?Oil' a empresa 
serão-, estará investindo, como já assumiu, 172 milhões de dóla- que o mímero de técnicos em peSQuisa e desenvolvimento, supe-
res através de uma das MP. Há oulm MP para ser votada no Con- rioc a 1500 hoje, fosse reduzido nos proximos quatro anos a 122. 
gresso Nacional no valo< de 230 milhões, inclusive 125 milhões de Na verdade, seria lmnsfonnar o setor de pesquisa e desenvolvi
dólares seriam parte da dívida exlema se assumida com a empresa mento num setor apenas de ah1alização de Jrüjetos, porque seria 
canadense IDC. EnfliD., não me parece_ um bom negócio ou o me- totalmente extinto dentro da empresa; não teria mais condições de 
lhor momento para se vender uma empresa estatal, se analisannos pesquisa e desenvolvimento. Portanto, não nos parece, inClusive 
sob o ângulo da questão dos neg6cios, inclusive porque todos es- nos~ estu.dos· do __ BNDFS,_ que a intenção seja manter a empresa de-
ses levantamentos, auditorias e preço foram fechados em dezem- senvol:vendo_ pesquisa, tecnologia e outros produtos em futuro pr6-
bro de 1992; nós estamos no fmal de 1994. Dois anos depois não ximo.Parece-nos que com 122, o último produto a ser feito pela 
foi feita neDhuma atualização no preço e nas condições. - empresa é o próprio EMB-145._ Por u~ das auditorias do 

Essas vendas previstas, cujos contratos já estão sendo fe:: BNDES, a empresa: vira liDha de montagem em apenas- quatro 
chados, não estão considenmdo o preço da empresa, pelo que nós anos após a sua privatização. 
sabemos. Nós estamos_ com uma revista que~ aí uma que a TR.ANS- . Gostarlamos de saber se teremos garantias de que não ooor-
BRASll.. vai comprar tre• aviões BRASll..IA da EMBRAER; retio deinissões no setor de pesquisa e· desenvolvimento. Ou se 
aliás, a revista aímna que comprou. Possíveis vendas como_ essa não há garantia nenhuma, vai depender do men::ado. Ou se a pes
que acabei de citar também não estão considerando o _valer: reaL quisa e desenvolvimento s6 vai ser mantida se o Govemo investir 
Estão considerando uma sj.tuação da empresa que não tem nem es- . alto, mesmo dizendo que não tem _os recursos, para que a pesquisa 
ses valores atualizados, que vivia uma situação anterior, de maior e desenvolvimento. seja feita. Porque_é assim que ocorre em todos 
crise ainda pam a empresa. _ . os outros_ pai ses, seja empresa privada ou estatal: empresa de aero-

Quero começar a discussão, aproveitando o m001ento 4e _ náutica sempre recebe investimentos do govemo. 
venda, levantando a seguinte questão: Será que nós não estamos. Gostaria, para. encenar, de colocar uma questão que precisa 
cca:rendo o risco de realmente doar essa empresa através do pro--. ser resolvida .neste Pais. Podemos jogar todo dinheiiP que existe, 
cesso de privatização? toda a disponibilidade do Governo em oomida que não vai acabar 

Segunda questão: Parece-me que ·a Resolução n° 30 4o. ~- , com o problema da fome. É necessário que se invista em ciência e 
nado Federal, pelo menos, tem um. grande mérito, pois está po•si- · tecnologia. ~ 
bilitando este debate sobre a EMBRAER, que Dão haveria se não~ Conemos q ~- na EMBRAER, de justamente acabarmos 
houvesse essa resolução. com o pouco _que temos de pesquisa e desenv_olvimento neste País. 

Na verdade, o objetivo da reyol)IÇão era provocar um deba- Na )'.çnlade, o Brasil precisa de muito mais, precisa de mais em-
te; de outm maneira, a EMBRAER já. estaria privatizada sem que presas investindo; precisamos que o Govemo invista mais nesse 
qualquer discussio tivesse sido feita sobre a questão do preço, so- _ . setor, inv_isU!. mais em educação a fim de conseguir superar esse 
bre as condições da empresa. Caso a resolução não seja derrubada estágio de subdesenvolvimento em que estamos hoje. E uos parece 
ou lmnsformada apenas numa aprovação pelo Senado, esperamos que a privatização da EMBRAER caminha oo sentido contrário. 
que ela possibilite - e ai vai uma sugestão ao Senador João Rocha Não é possível comparannos a CELMA, que não produz tecnolo
- seja ruvida a oomunidede de São José dos Campos, que, através gia, que é uma empresa de manutenção de motores, com a E~ 
de duzentas entidades que compõem um bloco mais amplo a nível BRAER, que tem todQ um setor de desenvolvimento nessa áreL 
nacional, realizru um estudo sobre as condições da EMBRAER e Dessa (onna, corremos um sério risco de matar a empresa; à 
a sua viabilidade enquanto empresa estatal Esse estudo foi feito medida em que o preço da empresa for caindo, cada vez mais seto
poruma auditocia independente, dirigida pelo Amir Khair, ex-Se- res estarão interessados em adquiri-la; pagando esse preço baixo, 
cretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo, um projeto que talvez o1io terão qualquer responsabilidade em dar prosseguimento 
mostra a viabilidade da empresa. às atividades da empresa. 

Nós gostarlamos, se houvesse tempo. caso seja mantido Em cima dessas questões, encerramos aqui nossa int.erven-
esse projeto, de propor que também fosse chalnacJo esse setor para ção, solicitando, mais uma vez, que o próprio Senado possa fazer, 
ser ouvido. A comunidade de São José_ dos Campos, inclusive pre- no _máximo, uma emenda que transforme e que o edital de licitação 
feitura, sindicatos e outros, que têm um projeto de viabilidade, po- da EMBRAER seja discutido e aprovado pelo Senado, para que 
dessem apresentar aos Sm. Seoadore• a sua visãQ do problema, de todos os detalhes possam realmente •er debatidos em profundida-
maneira que hruvesse uma possibilidade de se confrontar mais di- de. 
retamente as posições - ooisa que já OOJll<ÇlllllOS a fazer naquele A EMBRAER Dão é uma fábrica de parafusos, não é uma 
debate anterior, em que esteve aqui o Presidente do BNDES e o fábrica de um produto qualquer, que possa •er privatizada pelas 
Dr. Amir Khair. mesmas re~ COD} que, em geral, estão sendo privatizadas as em-

Gostaria de solicitar ao Ministro da Aeronáutica, que é o pai presas neste País. E uecessário um estudo especial sobre a questão 
do Prognuna AMX, que nos colocasse oomo a ltália vê esse pro- da EMBRAER; por isso a importância, que já está. sendo demons· 
cesso de privatização. Se foi feito algum contrato, algum aooolo, Irada, da Resolução n• 30 do Senado. 
que nesse processo de privatização garantisse à ltália que o acocdo Sr.J>residente, oomo se falru sobre o resultado da pesquisa, 
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o Sr. Edmilson Rogério de Oliveim, que é Diretor do Sindicato a privalizaçio, ela desenvolveu um programa de entmda de acesso 
dos Metalúrgicos da própria EMBRAER, infonnru-nos que a pes- a tecnologias mais avançadas ainda, especializando-se, principal
quisa feita pelo Sindicato tinha duas questões. mente, em desenvolvimento de novas tecnologias e vendas de tec-

A primeim delas perguntava se a pessoa era a favor oo con- nologia avançada. E é nessa área que ela alua, hoje, mais ainda 
Ira a privalizaçio. O resultado da pesquisa foi: a favor da privati- que no programa AMX, obtendo bastante sucesso. 
zação, 20%; contra a privalizaçio, 80%. Foi exatamente por esse nivel de tecnologia que a CELMA 

A segunda indagava se a pessoa em a favor de compmr açõ- foi convidada pela Rolls Royce para participar do programa do 
es oo voltar a produzir já. Nessa segunda questão, 9% manifesta- motor TrenL De maneim que tem, também, a outra parte, que é de 
ram-se a favor de comprar ações e 91% manifestaram-se a favor mamtenção e produção. Ela fabrica prodntos de alta tecnologia 
de voltar a produzir já. Nessa pesquisa, votaram 1.800 funcioná- devido a todo esse processo de indução que foi desenvolvido. 
rios da empresa. No que se refere à EMBRAER, segundo pesquisas realiza. 

Penso que, se há dtlvida em relação à pesquisa, pode ser fei- das, a empresa estaris fazendo montagem dentro de, aproximado
to um plebiscito dentro da empresa9 caso haja necessidade de afe- mente, quatro anos. Entretanto, se analisássemos o desenvolvi
rirmos a voutade dos trabalhadores. Podem ser feita uma pesquisa mento do EMBRAER-145, verificarlamos que essa afmnação não 
em comum, empresa-sindicato. Nós, que somos de Sio José dos é verdadeim. Apesar disso, a Empresa de lndtlstrla Aeronáutica 
Campos, não temos qualquer dtlvida de que, por estannos sellljre tem dois segmento& importantes na área de desenvolvimento de 
IA, conversando, os trabalhadores são CODtm a privalizaçio, DO ge- tecnologia. O primeiro é na área de atmlização dos produtos. A 
ral, inclusive pelas discussões que foram feitas nesse áltimo peno- EMBRAER acaba de atualizar o próprio Brasilia, fazendo um Bra
do em re(ação à queslllo da EMBRAER e pelo exemplo de outra& silia alongado com caracteristicas melhores, o que, obviamente, 
privatizações já. feitas neste Pais. demandou todo um trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Isso é 

O SR. PRESIDENTE (Joõo Rocha)- Com a pelavra o Mi- algo permanente na indtlstrla aeronáutica. Mas, além disso, V. 
nistro Lélio Viana Lôbo. Ex's lembram-se que, nas considerações que fiz, em algum ponto 

. O SR. LÉUO VIANA LÔBO -Obrigado, nobre Deputado, mencionei que a aeronave tem uma mortalidsde de produção ra
por suas colocações. Vou abordar alguns aspectos e passarei a pa- zoavehnente grande. A própria tecnologia aeronáutica no mundo, 
lavra ao Engenheiro Ozires Silva. hoje, embora esteja num processo, que eu diria, até certo ponto, de 

. Em relação ao Programa AMX, efetivamente, hoove conta- C<llllpasso de especa, desenvolve um trabalho de renovação, de 
to com os itali.anos, que simplesmente dissemm que o problema l;Ilodemização das ae:roo.aves, por questões ecoo.ômicas, mas que, 
era nosso, até porque dentro da Itália o programa abrange empre- · nonnalmente, existe no processo de desenvolvimento de novos 
sas estatais e empresas privadas. Os italianos, ao longo do proces- prodntos. É algo inerente à própria indtlstrla, enio terianios coudi-
s~ fizeram várias modificações dentro das suas empresas, tmns- ções de mudar esse panonuna. Temos· a decisão de prosseguir com 
formando, juntando empresas, separando ellljreSas e, na realidade, a indtlstrla aeronáutica no Pais e para que isso seja possível é ne
é um problema do Governo italiano. E eles disseram que o proble- cessário estarmos &ellljre com a indtlstria caminhando para novos 
ma era do Governo lrasileiro. E o Governo brasileiro se sente prodntos. Para que isso seja possíve~ independentemente de a in
completamente tranqtlilo, porque, exatamente por meio dos meca- dtlstria ser privada oo estatsl, é necessário que o Estado seja capaz 
nismos que estariam sendo introduzidos, garante a manutenção do de exercer a sua capacidade indutora através dos programas milita
programa dentro do aspecto estratégico e do aspecto normal, in- res. Temos em nossos planejamentos de Força Aérea programas 
dustrisl. militares planejados. O que nos tem faltado é a capacidade fman-

A dificuldade que o Governo brasileiro tem tido - e a tem eeira não só de prosseguir com aquilo que está sendo feito, mas de 
tido até no relacionamento com os italianos - é explicar por que começar novos programas, sejam eles de renovação das aeronaves 
nio consegue recursos para levar o programa na velocidade ade- que precisamos modernizar- isso já está planejado, inclusive, com 
quada, o que, obviamente, causiderando que fazemos 30% do a participação da EMBRAER, embora as aeronaves sejam estran
aviio e os italianos fazem 70%, tem reflexos bastante severos so- geims -, seja na fonnação de novos produtos. A dificuldsde está 
hre a própria indtlstrla italiana. De modo que a dificuldade não tem na colocação de recursos para o desenvolvimento desses prodntos. 
sido sob o ponto de vista da natureza ds empresa; ela tem existido Se adicionalmente a esses trabalhos que seria da área militar, ti
verdadeimmente, e tenho sido pressionado pelos italianos. Sobre vermos necessidade de investimento& na indtlstria - lembrando 
esse aspecto, por sorte, eles também entraram em uma crise econô- que os produtos de indústria da Aeronáutica são aqueles nos quais 
mica, o que veio facilitar a nossa vida. Houve um momento em se investem nOJmalmente quatro ou cinco anos - com investimen
que eu me senti profundamente apertado pelos italianos pcrque to& pnSprios ou fmanciamentos e, s6 a partir da!, éomeçannos a n>c 
n6s estávamos com dificuldades em rumprir o nosso compromisso ceber recursos com produção em série com volumes mais signifi
dentro do programa. Mas, sobre esse aspecto, não há ahsolutamen- cativos, estaremos criando um problema bastante sétio para frente . 

. te nenhum problema. · O Extado, sem dtlvida alguma, ter>!. de continuar mantendo o apoio 
No que se refere ao problema de pesquisa e desenvalvimen- à indtlstrla; do contrário esta morretá, seja ela privada ou estataL 

to na empresa, eu me pennitiria fazer squi uma pequena correção Em relação à Resolução n• 30, vou apenas lemimu que do 
na afiDI1açio do nobre Deputado em relação _à CELMA. Pernti- nosso ponto de vista nio convém que seja mudsda, simplesmente 
tam-me falar no singular, mas em oubJbro de 1981;-qual!çlo estive poxque estamos- farei uma figum um pouco tétrica- com o doen
na ruJia, tomei a decisão de incluir a CELMA, que nem··Sabia·o- te na UTI e é preciso que tenhamos cuidado na aplicação do trata
que a esperava, no programa AMX para fabricação de peças de mento. Esse é um ponto importante que procurei frisar em várias 
motor. Realmente, até aquele instante, ela apenas fazia manuten- oportunidades: as difiCUldades que estamos enfrentando na empre
ção, embora já tivesse uma iniciação bastante importante, na área sa. amo o engenheiro Ozires explicou ainda há pruco na resposta 
de tecnologia, na produção de peças isoladas para o proprio traha- ao nobre Senador Josaphat Marinho, até sabemos da existêncis ou 
lho de manutenção de motores. Nós investimos fortemente na da possível existência de soluções ou1ras que não a privalizaçio; 
CELMA, investimos em tecnologia, em preparação de. pessoal e, mas não vemos, na con}mtura alua!, dentro do quadro econômico 
hoje, ela tem um nlvel tecnológico bastante elevado. E mais: após e politico que o País atravessa, condições de implementar qualquer 
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outra solução em tempo adequado. Os Srs. Parlamentares conhe
cem bem as dificuldades que teino& enfrentado para levar adiante 
quaisquer providência& que dependam dO ~ii!Vel do Govemo e, 
mais especificamente, do Congre•so- Não que não haja boa vonta
de; até pelo contrário, existe uma boa vontade exlremamente gran
de. No entanto, a conjiDtura é adveiSa para a análise, para uma 
apreciação mais profunda do problema deS&a natureza-

Estamos, além disso, entrando num momento em que, como 
o proce&So eleitoral e•lá muito próximo, bli. pelo menos uma ex
pectativa, para nós que estamos de fom, de que possa havei Uni 
agravamento nesse relacionamento, que sabemos leiá que existir 
com o Congresso Naciona~ com o Senado em partiCular. 

Eu me períniti, talvez até fugindo daqUilo qrie sou nóimal
mente, fazer um Comentário um pouco mais sério, porque real~ 
mente a preocupação é nmito grande em relação aos próximos me-
ses da empresa. -

O SR. PRESIDEN1E (João Rocha) - Pedimos ao Senador 
Mauricio Cor<Ea que àsstunll; por um lapso do tempo, a Presiiien
cia da Mesa. 

O SR. PRESIDEN'Ili (Mauricio Corrêa) - Com a palavra o ~ 
Dr; o-zires Silva • · 

O SR. OZJRES sn..v A- O I)eputado Emesto Gmdella fez 
considerações sóbre o valor da emj?reSa, as condições operacionais
de mercado, indicando que não seria o melhor momento pataoven..:: 
der a empresa. ConcordalllQS integralmente. :Realmente ~as eondi' . 
çile• do metcado não pennilem o melhor preço para a empresa. E 
mesmo porque, com a campanha que o próprio Governi> faz na di
reção da venda das estatais, é claro que haja uma peroepção de que 
as estatais estejam à yenda, e ~to o preço também, como mm 
processo de realimentaçãO, cai ••• ' ~ ' ~ ~· ~ ~ ~ 

Mas, na realidade, em funçãÓ das condições de vida da em- ~ 
presa, não vejo como podemos esperar por esse melhor momento. 
As condições operacionais atuais da empresa indicam que ela está 
próxima da extinção, e esse é um problema que nos preocupa mui
to. 

Nesse sentido~ cÕmÕ o GoVei:ti&· não teni CondiçÕes de in
vestir na companhia, não tem condições de assegurar o gmu de co
merciabilidade dos nossos produtos, ~os fmauciamentos boje são 
muito difíceis. 

Aliás, o nosso-nôbie SenadOr ROnan TitO, -em umà emerida_· 
a um documento de regulamentaçãq--dÕs-fmanciãmentos de -e~por
tação do PROEX, aqui no Senado Fedem!, colocou unia restriÇão 
que o Governo Fedexal pão poderia concentxat muito o• financia- · 
mentos numa úniCa _empresa: Essa- resolução do Senador. hoje, 
estli. nos dificultando obter financiamel)tos adicioniús para os nos
sos aviões, porque é um bem de ako preço, os-reCursos q\íe~o-GO
verno tem para fm.anciamento de e'Xpõrtação são pequenos e. evi
dentemente, cada avião que entra no financiamento representa 
uma pancada grande em termos percentuais. Numa das emendas 
do Senador, S. Ex" colocou que seria IS% o valor mli.ximo; boje 
estamos com um teto que não podemos obter o fmanciamODtO ex
temo. 

O SR. RONAN 1ITO- Se V. s• e o Presideme me pernn-
tem, eu gostaria de aparteli.-Jo. - ' ~ ~ 

O SR. OZIRES sn.. V A- Não é uma etitica. Por favor. 
O SR. RONAN 1ITO - Quero esclarecér. Na veidade, o 

que ocortia, em que uma ~,6 empresa tomava 82% de todo o ~ 
PRO EX. 

Para denubada do Ministro Eli&eu Resende, foi denunciado 
um caso de exportação de serviço do Peru. MaS' era "'para efeito 
da derrubada do Ministro Eliseu, porque na verdade i•so, poste
riormente, foi aprovado. Não em função dO Senado FeOOrnl, mas 
do Exe<;11tivo, detenninar como deveria gerir o PROEX. O Presi-

dente Itamar Franco achou por bem enviar a questão ao Senado 
Fedem! para apreciaçãO. Fo1 relator da matéria o Senador Esperi
dião Amin, que teve a habilidade de devolver para o Goveri>o 
aquilo que eni da responsabilidade do Executivo, can algumas iio
cc:imendaçiles; en1re elas, a de miuha autotia no sentido de que não 
~deveria acumular uma empresa oo. No entanto, eu gostatia de diÍlor 
a v. s• que depois disso mais dois projetos dessa mesma empresa 
foram aprovados em detiÜ!J.ento ® outras ~presas. Eu me :refiit> 
à Odobrecht. Ela tinha 82% e depOiS disso mais dois fmanciamen, 
tos foram aprovados para a empresa sob o pretexto do que haVia 
uma recomendação do Senado a respeito. Não se tratava de uma 
resolução, nem do uma portaria, nem de um decreto-legislatiVo'. 
Tratava-se· ãpenas de uma recomendação, pmque foi devolVido ao 
Executivo, a quem· de direito, e este é que deve gerir e gestionãr 
esses recursos. Essa recomendação foi feita e é de minha autoria. 
mas não foi obedecida. Ela •6 é obedecida quando interessa iió 
ge&tór da econOmia. -·-· 

~ . ~ O SR. PRESIDENffi (Mallticio Corrêa) --Tem a palavra o 
Dr. Ozires Silva. · , 

O SR. OZIRES SIT..VA- Agradeço ao nobre Senador pela 
sua colocação, mas fiz isso a titulo de provocação. Voo canfiir .SSa 
bistóriillá no Ministério dá Fazenda, porque iS'So é bastante impor
tante. listão usando esre tipo de argumento no Minístétio da Fa-
zenda para limitar os noisos tetOs de exportação. ~ · 

O'SR.RONAN1ITO -E V. S'temtamhéma libexdade <14' 
requerer o m.U tesll:nfill:lho no momento desejado para quc,-êU·pôs; 
sa ir Já esclarecer esse assuuto. Devo também dizer que o Ministé
rio da Fazenda é que tetri desobedeCido sistematicamente a essa :ro
comendação. Depois disso, repito, a mesma empresa contia1oU 
dois fmanciamentos do PRO EX, para serviço fora. Naquela 6poca 
ela estava com 78% e hoje deve estar com 86% de todo o PROEX. 

O SR. OZJRES SIT..VA- Leml:<'o:me desse projeto. Elo 
passou por mim no Ministério de Infra-Estrutura, aquele de Cha
mamovic, projeto do irrigação JiD Peru. 

~ Nobre Deputado Ernesto Gradella, o momento realmeme 
nãê) é. ô nielliór ·para se vender a empresa, mas não creio quo ela 
poS&a esperar por um melhor momento. Os analistas inlemacÍ<lDai$ 
indicam que pode haver uma reversão de mercado para 1995 e cer
tamente para 1996, e a empresa estará produzindo em regime os 
145, ganmtindo um faturamenlo, oo com esse avião, da ocdem de 
meio bilhão de dólares anuais, a partir de 1997. Mas ela não che
garli. Já se não forelll tomada• medidas dramli.tiCas. E ouvimos ago
ra o nobre Senador Mauricio Caaêa indicando que, na atua1 situa
ção do Governo, ele não tem condições de capitalizar a OlliJnSà 
cimiO ·ela necessita. - . 

V. Ex' coloca que, no preço de venda da companhia, nià 
foram cousideradas as vendas já feitas e as recentes, mas tamb&'n 
não foram considerados os prejuízos. Quer dizer, evidollleoÍeJil<, 
tem que ser feito um encontro de contas e, nesse caso, infelizmei:J.. 
te, eu elida que perdetiamos mais preço. ·' · 

Tenho lutado muito para manter o preço da cotnpllllhia o 
mais alto possível, pelas razões que V. Ex' colocou. Mas da~
llli"Inaneira~como_não foram consideradas as novas vendas CCÇlp 
um poilto de valorização da empresa, também não foram conside
mdos OS gigantei!COS prejulzos que a companhia auferiu nesse pe'-
n<do. ~ 

O SR. ERNESTO GRADELLA- Mas, Engellheiro oZires, 
os p-ejulzos estão sendo assumidos pelo Governo; ag'orà, V. S' 
não pensa que seria necesSário; para se ter pelo menos um valer 
mais sério, uma ahJalizaçio do mesmo? Continuar trabalhando 
com um valor relativo a dezembro de 1992 não lhe parece temod.
rio em relação ao patrimônio público? Ou seja, não cmrerempc o 
ri= de que esse patrimônio esteja sendo en1regue por um valor 
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muito menor, uma vez que _o Governo está assumindo os prejuí
zos? 

O SR. OZIRES SILVA - Nobre Deputado, eu não gostaria, 
sincernmente, de ir muito além do que estou falando em público. 
Se for feita m;na nova auditoria, isso _vaí demoÍar u:Ól bocado de 
tempo, a companhia vai desaparecer nesse perlodo e o valor final 
da mesma será wenor. Isso pon:JUe o volume de prejuízos âciti:mJ~
lados pela companhia é maior. Em outrns palaVras, a ooiiÍpanbia 
está send9 v~qida_ pelo v~pr at:~ditado superior ao valor efetivo a 
que_ iremqs, ch~gar. s~ fizermos .es~s cálculos agora certamente o -
valor será inferior. e_ aí V. Ex• terá maior razão ainda para proteS
tar. 

.~ant;o. ~ que~~ _de _se gastar mais t~po para se ouVir no
v"'llent~; a CQ1Dll1Údade, entenâo que ela tem,participado, eu J'l"Ó' 
prio, <0100V. Ex" sabe, já fui várias vezes à.Câmam dos Vereado
res de São José, não tenho me furtado a todos os debates públicos 
a respeito do problema da EMBRAER, mas estou venâo, âo P<mto · 
de vista interno, a companhia estar erodindo nQ d4t.~a-~. ij essa 
comPanhia repreSenta IDUítõ para O 'País, como o Sr~ Ministro colo-: 
cou_ aqui, porque- aí eu concordo integralmente com V. Ex .. - se 
nós. não. tivermos um desenvolvimento tecnológiCo _qUe g8ra.nt.a 
uma ~de _agregaçãO_ de v_alores nos ;DO&sos produtos, que n6s te-· 
nh~9s~ ~P~c:ic;lad:e de tirar a nqs.sa ~atéria-prima do solo e trans
formar em produto acabado e competitivo, usando .o. cérebro de 
brasileiros~ massa cinzenta de brasileiros, com aux:ílio exteino den- -
trç da globalização da economia, nós não liquidaremos o problema 
da fome. ' · . . · " · · · · · · · . • . ·. · · . 

. J?e ,D!od? que. essa çoJ:!lPllnbia, como ~ o ~r, Ministro, 
g~<>J ,551; .f!)l)otes, llO I;'aís. Nós entramos no mundo na área da in
c:IVstria a~ronãutica. Vendemos 7,5 biliões de dólares, podemos 
vender muito .mais dando empregos a brasileiros que. ·por sua: vez, · 
a~~?a-D!-~do ~ .em.P.re~, ~ ~dp ,seus :p.egócios proprios. A 
E~~ J;tç~ é. re~IJS~vel pela forn)aÇão de 25 ll)Í], pmtica
mente, empresários, que saíram da companhia treinados, com 
C9Jllpetência de gernr emprego& e, hoje, estão trabalhando no Bra
s~ inteiro •. ~c;ilio que. isso é um acervo ex~o_ qtie- não pode 
ser jogado fora. _Eju_statriente essa é a nossa luta, se _n6s não tivéis- . 
S"l;;loS à roÍ).vi\:çãO. ciue :o· iinpoitante é Um país chamado Bm,~itf.a- . 
bcicar, ~vi<?es, onde muita gente pode dizer: P_oxa, mas é um país
que tem 30 milhões de famintos, tem a seca do Nordeste e tem ou
tros. proj"!os mais.im~rtan(es •• ~ jl<irgWito: Comi> nós vàmós pi-· 
g.,- ''"'!"" projetas importan.tes se iniciatjvas da agregação de :valor 
na.~ <I'! çiê~tci~, da.~plogia e da técJ;lica pe gerar emprego de 
al~p .nive.l não existirem no País.? - -- - - -

O mundo de hoje não permite mais que· subdesenvolvidos 
subsistam. Nós estamos vendo essas drunáticas ixagédiB.s da Áfri
~ e te~os _que -~t#ru_ar ~u_t~do-para que o nosso País não cami
niJe. naquela direção, que é um problema que ilos afeta a todos 
cqnq çidadãos._ -

No que se refere ao problema da pesquisa e desenvolvimen
to, onde. V .. Ex• coloca que uma das empresas de -consultoriã. teria 
dito que .. equipe de pro]etos da companhia seria Íeduzida para 
122. aí, .eu ,ficp até muito wntente, pOrque a empresa de consulto
ria,_ cpm,o_ cliz o próprio nome, é par.1 set cOnsultada; aOOíta, se cori
veniente. Quer dizer, na realidade, elas não comandam o processo, 
e muitos aspectos das análises das companhias de consultoria. que 
foram submetidos à Comissão Diretora, não fornm' aceitos. E um 
deles é exatamente esse, mesm.o porque essa companhia de con
sultaria não poderia legislar sobre a estratégia do nov,o acionista. 

E volto a insistir, se hã alguém interessado na EMBRAER 
hoje é pela força da sua marca, pela capacidade dela mancar re
sultados, como ela tem feito ao longo do tempo. De modo que se
ria uma loucura intetrompe-r o processo de pesquisa e ~envolvi-

mento da companhia e eu, em part.~11lar, é bem,verdade que soo 
extremamente suspeito, porque sou muito ligado à companhia, 
mas, se eu fosse tirar-dinheiro do meu bolso para comprar a com
panhia, a força de trabalho que evidentemente faria questlio de 
manter seria aquela que gar.mt:e a pesquisa de deOOnvolvimento da 
companhia, porque é isso efetivamente que tem assegurado a dife
rença das companhias no mercado internacional e a capacidade de
las terem ou não sucesso. E, evidentemente, a mão-de-obra de 
todo ,especializada que nós ten:ms na EMBRAER, porque não 
adianta também ter uma força de nbalbo de engenheil:o se não ti
ver o Operárlo que transforme 3.quilo eni ProdUto acabado. 

Quer dizer, vejo hoje a E:MBRAER razoavelmente enxuga
da. Pode ser que seja preciso se .fazer um ajuste aqui, outro acolá, 
retirar alguns, trazer outros, isso Iaz pa:rte.da vida normal da com
panhia, mas não vejo nada d_e dramático enirelação a essa compa
nhia. E, apenas um minuto, não quero transformar is>"o em polênú
ca, minha última intervenção, no que se refere à informação dQ 
plebiscito que V. Ex• recebeu, é incorre ta. Solicito a V. Ex• que 
peça o documento que o sindicato publicou, na última segunda
feira, e o ~eia para ver que não çorresponde a essa infomiaçã_o que 
V. EX:• ":recebeu, exceto no que se refere a números. Os números aí 
estão conetos, mas as perguntas estão inconctas. Peço a V. Ex• o 
original do documentoque li, distdbuldo pelo sindiCato, não é isso 
que está em suas mãos. Nã<? qu~ro faZer p01~~ é ~ minha iíiti
m.i interVenção. Agradeço. 

.. O SR. PRESIDENIE (Joõo Rocha)- Como último inscrito 
o Senador Ronan Tito. - - - - -

. Em seguida, vamos encenar. 
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, Dr. Ozires, ex-Mi

niStro e ainigo queiido, tambéM DãO -sou áaqtieles qué aCha que -as 
estatais são em si o paraíso da irresponsabilidade administrativa 
por serem estatais. No entantO, eu gostaria de cobrar aqui uma coi
sª- de n6s mesmos._ O nosso heroísmo, às vezes, é impOStO aos ad
miriistra:dores das estatais, ~do-as ~io.que elas _se tomaram 
fuvMVew: - -

O_ administrador da iniciativa privada pode fazer isso, pode 
fazer aquilo, pode fazer aquilo outro, da estatal não pode. E a linú-' 
tação de salários, por-exemplo. Eu me lembfo bem, lembro até an
teliorrilerite uma briga aqui porqUe a PE1ROBRÁS teve que con
tratar, tivemos que colocar bandeira paname.oha, no navio da PE
TROBRÁS, para transportar o petróleo, porque a limitação que 
colocamos para ó saiário de qualquer estatal não nos perinitiria 
contratar um comandante para 3.quele navio, porque. ho~, nesses 
naviOS São engenli_eiros que Cóthanda.ril CQmputadores~ eles são os 
cçmandaJJ.tes desses navios;_ ~. com os _salários _que pagávamos, 
nãq cobridamos lq% do valor pago. TivemOs que colocar, no na
vio da PETROBRAS, a bandeira dQ Panamá, para' que esse'ilavio 
pudesse contratar um comandante. Fomos nós mesmos que cria
mos-essa situação: lsso não pÓde, isso não pode! Estamos proibin
do tanto que cada um de nós, com nosso heroísmo, diz lá fora: 
criei tantas leis pioibindo isso, proibindo aquilo, que inviabilizei 
as nossas empresas _estatais. · 

Mas deixando de laâo essa questão do que foi inviabilizada, 
repito, pela legislaÇãO Cxcessiv3, que amarra, que tolhe as empre-
sas, faria uma pergunta objetiva ao Dr. Ozires. Gostaria de saber 
de quanto precisaríamos para colocar no caixa da ErviBRAER e 
tomá-la viável; admitindo até que derrocássemos toda essa legisla
ção e tomássemos ã. EMBRAER uma empresa gerenciávertal qual 
uma empresa priv_~. quanto de capital precisarlamos, nesse mo
mellto, pata segurar a nossa empresa, e esperar que as reservas se 
transformem em Pe9idos, que os pedidos sejam transfoxmados em 
encomendas, e qu~_possamos continuar a produzir aviões. 

Faço essa pergunta porque houve uma époea al em que nós 
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- o Presidente na época em o Presidente Samey, se nãcf:õle 'eiigano 
- estávamos privatiZando uma -empreSa...:.-e áqulnó Brasil b.ldo vi-
1'01.1 questão de segunmça naci~ questão estratégica- se não me 
engano, uma empresa que fabricava vagões, a MAFERSA. O pre
sidente do Partido coni. todos os Deputados foram pedir ao Presi
dente José Sarney que não a privatizãsSe naquele momento, que 
esperasse porque, afmal de coiilaS, aquela empresa em da maior 
importância para o Bmsil- Mais tarde, o inexorável aco!lleceu, a 
empresa foi privatizada e teve um prejuizo no preço mlilimifde 32 
milhões de dólares- Até hoje não vi ninguém se oferecendo para 
pagar esse prejuízo. - _ 

Poi outro lado, gostaria de saber se, nesta Casa, exíste al
gum Parlamentar capaz de votar, neste instante, verbas para uma 
estalà~ para capitalizar mna estatal, seja ela qual for, digamos em 
500 milhões de dólares, e tirar isso, por exemplo, da saúde, porque 
o mo!llante de dinheiro é um só, o bolo do Orçamento é um SÓ- Os 
hospitais particulares estã<? querenao faZer locaute. Nós devemos 
reconhecer que eles têm alguma razão: o· atraso é de quatro, cinco 
meses; para pagar médicos, enfeniieiro-s; Jftedicamimtos.--Quem vo
taria; aqui, recurros 'do Tesouro pãta. capitalizar uma empresa? 

' V. Ex ... talvez mais do que os outros aqui presentes, saiba o 
apreço que tenho pela EMBRAER- Tenho equipamentos da EM
BRAER, já oS tive no_passado e_tenho agora; já a visitei mais· de 
uma vez, tCIJbo·um·apreço treinendo. Agora. uma coisa que-rião 
entendo é o seguinte: deixando de_ ser estatal. ela deixa de ser bra
siiehi~ lsSó eri não eriteri.dO:: Sabem p0C -que nãO eD.tendo? Sr. Mi~ 
nistro, Sr.Presidente e Dr- Ozires, a USIMINAS, qriíuido estava 
para ser privatizada, fui o único parlam§@lr_ do ineu Estado que 
teve a coragem de dizer que tinha que ser privatizada. EJOi priva-
tiiaêla. OS --furiêióilárioS; ós'··empregãdos exercerálil seu direito e 
não se an:epe-nderam. Ao contrário? ganharam bastante diDheiro. 
Uns guardaram, outros vendemm suas ações. E interessante: os di
rigentes da-empresa são os mesmos de antanho, só que agora a 
empresa funciona e -m:ites não fi.ihclOifãva; Por quê? Por causa das 
a.marras. por causa da capitalização que uma empresa particular 
passou a ter_ Apresentou um lucro de US$247 milhões - poderia
mos _dizer _reais hoje - dos quais 53% vieiain_ para o Caixa da 
União para 'compor es'se bolo do Otçamento, para pagar a Saúde, 
para fazer issci e- aquilo, dinheiro que não vinha há muito tempo da 
USIMINAS como estataL Por qüê? A direção em incompetente e 
hoje passou a ser COlllt--clente? A estrutura de gestão é que mudou 
e mudou inteiramente: A empresa ficou mais leve para ser tocada.. 

Acho que nossa discussão implica um debate filosófico 
maiS profundo. O qUe, D.eSse morilelito;Verdadeiramente é a fun
ção do Estado e o que não é? O gue _o: Estado pode e deve fazer? 
Seria bom que o Estado pudesse fazer tudo, que -tivéssemos aqui o 
Estado sonhado pelos fll6sofos, que tivés&emos üm Estado que 
provesse o cidadão. -desde o dia em que ele ~ até o dia em que 
ele morre. de tudo que necessitasse. Pergunto! -é possível. na atual 
situação? O que. veliladeimmente. nas atuais circunstâncias, den
tro desse mercado onde já não existe m.ai!> a bipolaridade - isso já 
foi dito aqui, hoje é o mercado, e o men:aâo é cnlel-, o que o Es
tado deve fazer? ACho" que ele deve começar a elencar essas suas 
obrigações a partir de prioridades. O que é a ]:>rioridade número 
um? Saúde, educação! O Estado é absolutamente inadimple!lle 
com a saúde, com a educação, absolutamente inadimplente! Mas o 
Estado quer se tomar adimple!lle com a produção de aço, que é es
tratégico_ É verdade, é estratégico! Mas a USIMINAS foi privati
zada, a ACESIT A foi privatizada, elas CO!llinnam hmsileiras, con
tinuam produzindo, continuam gemndo. aliás agora genmdo muito 
mais recursos do que antes. 

Eu estive na Alemanha, há um ano? poiS queria verifJ.Car, na 
parle da Alemanha Orienta~ o que tinha acontecido ln loco sobre a 

junção das duas Alemanhas. Não sou um intelectual.. não tenho se
quer curso superior, por isso mesmo preciso ver a. realidade para 
compreender o que se passou Jâ_ E ouvi algumas frases dos alemã
es que talvez silvam à nossa reflexão no mOfueiito. Uma delas é a 
seguinte: ''O Governo alemão não quer ser dono de empresa. mas
não "ãbre mão de ser-sócio de todas". na arrecadação. Quarenta e 
dois por cento do PID de lâ provêm de imposto. O govemo alemão 
não quer saber se a empresa dá lucro ou não, arrecada seus 42% da 
produção e os coloca no caixa do Govemo para atender a suas ne
cessidades_ Ontro slogan que vi lá: "Você tem um marco? O Go
vetnó da Alemanha tem uma empresa para lhe vender". Não per
gunta se o marco é de origem japonesa, norte-americana ou-alemã, 
mas não abre mão da fiscalização e da sua autonomia- Parece que 
confundimos um pouco a questão da força, da autonomia. Não soo 
neolibernl; luto por um Estado forte, soberano, que tenha inde
pendência inclusive para intervir em determinada empresa particu~ 
lar a qualquer momento- ~ - ~ 

Não estou pregando o laissez-fuire e a diminuição do Esta
do. Neste momento, temos que questionar o cjoe é prioritário e o 
que o Estado tem que assumir coM os minguâdoS recursOs de que 
dispõe-

Sr_ Ministro e Dr- Ozires, tentamos desesperadame!lle fazer 
algumas mudanças na Constituição inclusive na questão tril:utá:ri.a. 
O Bmsil está arrecadando 21% do PIB- Fui Presidente da CP! da 
EvaSão Fiscal e posso dar um testemunho aos senhores: no ano 
passado, a Evasão Fiscal foi da ordem de oitenta bilhões de dóla
res! Isso não impressiona ninguém. Essa informação foi reVelada 
sob jurarilento, com documentos, etc 

- -O atual sistema tnOutário é obsoleto, mas nãO -podemos me
xer nele. Sou autor do arL 3° do Ato das DiSposiçõeS ConstituCiO.:. 
nais Transitórias que criava a oportunidade de revisar a COnstitúi
ção com um quorum de 50%- Por que elaborei esse artigo? Por
que achei que a Constiluiçãi> de 1988 era mnito reativa, olhava 
para u passado; e uma Constituição tem que ser elaborada olhando 
pani o futuro, precisa ser prospectiva. Com cincb áb.õs de expe
riência, Portugal fez uma revisão com um sucesso extraordinário. 
A revisão tem por finalidade- Yer o que deu certo, o que deu errado 
para se poder fazer as devidas cotreÇÕC"-

Tivetnos grandes resistências e perdemos um tempo enor
me. Resolvemos transfOI!llai' o Congresso Nacional em delegacia 
de policia para ele não cumprir o- seu pr6prio dever e pa.Ssamos a 
fazer coisas extmordinári.as: julgar os nossos adversários. Nunca vi 
isso na minha vida- Julgamos- Nós nos demos o direito de julgar 
nossos adversários. Os relatores, de prefetência, tinham Sido pro
motores de justiça. Esses eram os prediletos para serem relatores. 
Nu:D.ca vi isSo- em- nenhum Congresso do· mundo, nem no macart
hismo nos Estados Unidos. f~ quê?. Para não- cumprir a n~a 
obrigação cOnstitucional que era a de rever a Constituíçâo a·-nm. de 
podennos voltar aos índices de =ocadação dos anos de 1970, 
quando chegamos a tnbutar 28% do PIB e hoje tnbutamos apenas 
21%-

Naquela ocasião éi311los irrigados por empréstimoS exlemos 
quando a inflação do dólar estava em 6% e as taxas de juros em 
4%- E o Minislro da época começou a captar muito dinheiro. Tudo 
isso favoreceu. mas, ninguém quer mudar. 

Parece que há um pacto abjeto entre os mais heróicos e os 
, sooegadores deste Pais. O qüe quéremos? Aumentar o número de 
contnõuintes para que a incidência dos impostos não fiqUe muito 
pesada sobre determinados setores_ 

Dr. Ozires, um absurdo que brada aos céus é a indústria na
cional estatal ser obrigada a pagar impostos sobre o seu avião. No 
entanto, a qualquer momento, podemos importar da nossa concor
rente nos Estados Unidos um avião sem nenhum tostão-de im.pos-
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to. Leis do Congresso Nacional! Mas isso não queremos rever e 
depois queremos ''amarrar''. 

Fiz a pergunta e irei repetir: Quanto precisarlaioos agora 
para nos capital.izannos? Todas as empresas do mundo têm seus 
momentos de pico de lucros ou de prejuizos. Quando têm momen

·_. tos de prejuizos oo tomam empréstimos ou fazem uma capitaliza-
ção v:ia chamada de capital, etc. Hoje, quanto de dinheiro precisa

- riamos para não privatizannos a empresa e podermos aguardar 
uma melhora do meiCado? Objetivamente, essa é a pergunta_ que. 

-t.eDho a fazer. 
O SR. PRESIDENTE (Mauricio Con:êa.) - Concedo a pala-

caoDr.OziresSilva. 
O SR. OZIRES Sll. V A - Meu querido Senador, amigo de 

ito tempo, temos idéias muito comuns, como V. Ex .. sabe. R~-
1 mente, esta é uma preocupação fundamental: de quanto a compa-
1 Dhia precisa. 

Evidentemente, a resposta não é tão direta, como gostaria, 
' porque depende, efetivamente, de qual a estmtégia que colocaría

mos pam a companhia. 
Em uma estmtégia de solxevivência pura, em que a compa

nhia ficasse apenas em um estado vegetativo, sobrevivendo nas 
COD.dições aluais, mais ou menos como estamoS vivendo, sem pia~ 

· ticar os investimentos necessários; ou para fazer eoní que a com
I t. panhia se modernize e faça um produto moderno, que seja compe

tiüvo e permita o retomo dos investimentos. 
V amos partir para a segunda hlp6tese, porque a primeim 

não tem absoluto sentido. Seria investir, por exemplo, na continua
ção do desenvolvimento do 145. A empresa colocou 90 milhões 
de dólares, conseguiu 140 milhões de dólares de risco de estmn
geiros que estão participando do desenvolvimento e precisa de 80 . 
milhões de dólares a mais. Quer dizer, esses 80 milhões de dólares 
é o dinheiro que o acionista precisa colocar, com recursos próprios 
ou obtendo empréstimos extemos. · · · - · · 

No caso da estatal, o empréstimo ex temo teria de pe.ssar por 
esta Casa; no caso do acionista privado, evidentemente, ele mobi
lizaria os recursos e conseguiria-isso de alguma maneira_; _de _modo 
que, seriam uns 80 milhões de dólares. ~ · · · 

Em lermos de capital de giro, pam a companhia chegar, va
mos dizer, a meados de 1995, quando os analistas dizem que o 
men::ado estará razoavelmente recuperado, é qualquer coisa em 
tomo de 120 milhões de dólares, o que nos leva a 200 milhões de 
dólares; e mais um capital de giro da ordem de 40 ou 50 milhões 
de dólares, pam comprar materiais necessários pam fabricar os 
aviões que estamos vendendo, pmque esse é um problema que a 
empresa está enfrentando hoje. 

Este avião que vendemos agora vai ter de ser fabricado, e os 
insum.os terão de ser comprados. Então, diria que, em uma aproxi
mação muito msa, quer dizer, sujeita a todo tipo de debate que 
possa ocoaer- porque isso vai ter de ser verificado ein W:vel con
tábil, em função da estmtégia que for estabelecida-, a companhia 
necessitaria de no mínimo, 220 a 250 milhões de dólares. E claro 
que não seria em uma tacada s6, mas dilnfdo ao loogo do tempo, 
em função das necessidades da empresa. E é este o número que es
tamos colocando na mesa, para os potenciais acionistás jriVádos. 

No que se refere às estatais- e concordo com V. Ex•- in
sisto muito em que o Govemo mude, com a maior rápidez possí
vel: deixe de ser Govem.o em relação às suas empresas e seja acio
nisla; ao invés de fazer uma legislação em cima da empresa. faça 
uma resolução através da Assembléia Geral, &;> Conselho de Ad
ministmção e da Diretoria Executiva. Lembro, clanunente, que a 
Lei das Sociedades Anônimas coloca, no capítulo devotado à As
sembléia Geral, que esta é soberana, quer dizer, estabelece uma di
tadura pem. as suas empresas, e que o Governo tem de ser demo-

crático. É muito mais forte o Governo ser acionista da empresa do 
que ser Governo, porque este passa por inconstit cionalidades, por 
disputa em nível judiciaL 

Veja. poc exemplo, V. Ex• que o Govemo Federal, no Exe
cutivo, no afã de controlar as suas empresas, rohllando-as de in
cootroláveis - o que não me parece ser exatamente COll'eto -,-con
seguiu desta Casa, do Congresso Nacional, uma lei fixando os sa
lários dos dirigentes das companhias estalais. Hoje, o salário pu
blicado tem de ser 90% do salário dos Ministros, que é da ordem 
de 2.800 reais. Este é o salário pago aqui e na companhia chaniada 
PE"i1l.OBRÁS, que fawia quase 20 bilhões de dólares por ano, en
quanto o homem da mM- gue não está futurando mais isso- ga
nha uma quantia que corresponde, aproximadamente, a 750 mil 
dólares por ano. Se fizermos a divisão por 12, vamos ter o salário 
do Presidente da mM, que também é publicado, porque, nos Esta
dos Unidos, a legislação privada exige a publicação do salário dos 
dirigentes. 

_ Temos um cami:.i:lho muito longo- a percoxrer se quiseonos 
salvar esta nossa empresa da dificuldade em que se encontra. E 
volto a insistir no que coloquei no início: o único ·camiDho Que 
vejo para que essa empresa DãO Ieneça, pax3. que não tenhamos a 
tristeza de vê-la desaparecer depois de tanto sucesso, cedendo lu
gar aos tmalistas coreanos, enttegando nosso lugar no mercado in
temacional para eles que estão fazendo investimento inicial de 
US$3,5 bilhões para chegar onde estamos daqui a 20 anos, no ano 
2010. Por ootro lado, numa eoiocação cJe \r. Ex'- eri diria que a 
emjiesa absolutamente não deixa de se< bmsileira, é uma compa
nhia nacional, vai contimlar sendo, e uma companhia capaz, sem 
dávida alguma -. quando coloca a questão do estado capaz, lem
bro-me que, uma ilha do pacífico- funcioila nessaS Condições 
ideais, e o Governo supre tudo. Então, não há tributo, o Governo 
paga- tOda a coota; na verdade, está exaurindo seus recursos natu
mjs. Um dia, desaperecem os recursos natumis e o Estado desapa
rece. TemD5, na realidade, que promover a atividade produtiva. 

Agradecendo as colocações que V. Ex' fez, gostaria delem
brar~ o gue disse a ex-Primeim Ministm ~th Tatcher, que 
iniciou essa gnmde revolução, pelo_ rilenos a nível ex temo, a priva
tização.. Numa visita que fez ao Bxasil, mencionaram-lhe a EM
BRAER - e ela a c-onhece, porque foi exatamente no seu Govemo 
que vencemos a British Aerospace e fornecemos o avião para a 
Real Força Aérea britânica -o e perguntaram-lhe se a EMBRAER 
deveria ser privatizada. E Margaretb Tatcher respondeu: ''Sim, cla
ro, porque o Governo não te-m ·que fabricar avião". Então, o inter
locutor disse: "Mas_ essa empresa é estratégica. O setor privado 
não vai querer fabricar aviões no Brasil, porque já são fabricados 
no exterior coisas desse tipo." E ela perguntou: "A comida no Bm
sil é estatizada?'' Eíe respoOdeu: ''Claro que não. ''E ela falou: 
"Existe algo mais estratégico do que a comida?" Quer dizer, foi 
uma colocação absolutamente clara. 

Também não sou neohõeral, penso que o Estado tem que 
participar atmvés de regras, mas o Estado nonnativo, não o Estado 
produtivo, e o maior inve&ti:mento que_ tem de fazer é no cidadão, 
construir cidadãos capazes. Se o Estado tiver êxito construindo ci~ 
dadãos capazes, podemos ter até um governo ruim que o Pais será 
bom. Não o conseguj.remos com o contxário: um pafs com excelen~ 
te governo, mas uma má população. Mas, conseguimos um Pais 
com boa populaçãÕ iendo um man guverno e que continua sobre
vivendo. Vejo que esta Companhia tem um grande futuro, é com
petente, vai saber OOsca:r seus caminhos e mais uma questão: ela 
pode modificar seu Ostatuto e enliar em competição onde não pode 
boje, porque tem limitações, que é o caso da USIMINAS, exem
plificado por V. Ex' A USIMINAS, boje, está até na área de infoc
mática, produzindo produtos de infO!lllM.ica, o que não era permi-
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Lembro-me que, no dia em que convidei, quando cm Minis
lro, o Dr. Rinaldo para dirigir a USIMINAS e perguntei-lhe: 

- O senhor é a favor ou contra a privatização? Eu tinha" re.. 
cebido informações de que ele era conlra a privatização da USIMI
NAS.E ele me perguntou: "Porque que V. Ex• está perguntando?" 
Porque, se V .s• for contia, não o designo." Sou a favor." 

Falei: bom, então, temos um compromisso entre nós: V .s• 
vai lutar pela privatização desta companhia e verá como ela vai 
melhorar. 

Recebi uma carta elo Dr. Rmalclo, recentemente, lembrauclo 
exatamente esse fato. Ele estava muito contente porque a compa
nhia privatizada hoje é outra, livre das amarras que, o Governo Fe
deral coloca nas suas pr6prias empresas. 

Temos que salvar o patrimônio das companhias estatais, e 
muito tem que ser feito em termos-de legislação, para que o Go
verno fique muito mais ~ionista e muito menos governo. E, se o 
Govemo for muito mais acionista., efetivamente, teremoS um novo 
panorama naquelas atividades em que a nação deseja que o Estado 
continue investindo, participando, como é o caso dos monopólios 
que estão na Constituição, questões dessa natureza. Existindo isso, 
essas companhias serão muito mais eficientes e darão muito me
lhor retomo. 

Muito obrigado ao Senador pela sua intetvenção. 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - O Senador Ronan 

Tito está. satisfeito? 
O SR. RONAN TITO -Estou muito satisfeito e gostei mui

to do conceito mais acionista e menos governo com as suas esta
tais. Acredito que talvez por ai possamos abrir a senda. O Senador 
Josapbat Marinho agora mesmo convidou-me, muito gentilmente, 
a pensar em algo pam desamarrar as nossas empresas estatais, pois 
estão todas amarradas. Se não cuidarmos disso urgentemente, va
mos sufocar todas. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Tenho aquela ll'se $que 
não é preciso privatizar para que a empresa seja eficiente. O mal 
não é da empresa. É elo Estado em determinadas cirnmstâncias. 

O SR. RONAN TITO .:. ~Iniciei o meu discurso alegando 
isso também. O que é colocado muitas vezes sobre em!'resa estatal 
e privatla é absolutamente falso. Está a! a Companhia V ale elo Rio 
Doce para provar ao mundo todo que é absolutamente falso. &se 
dilema não existe, foi criado por algumas peaaoas. O problema é a 
dualidade de ol:rigações, em que a empresa particular tem uma sé
rie de vantagens e de liberdades que a estatal não tem. 

Uma das maiores empresas de consultoria do mundo, aSa
Iomon Brothers , há pouco tempo, ressaltou que a Companhia 
V ale elo Rio Doce é uma das maiS competentes companhias de mi
neração elo mundo. E é uma estatal. Para que não se pense que se 
trata de invenção de brasileiro, temos algumas estatais estrangeiras 
atuando aqui no Brasil. 

O SR. OZIRES SILVA- A Rhodla, por exemplo. 
O SR. RONAN TITO~- A Rhodla, uma estatal francesa, da 

holding que está aqui no Brasil 
O SR. OZIRES SILVA- A Renault. 
O SR. RONANTITO- Sim,'a Renau!L 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, dentro elo 

que foi sugerido há. pouco, o Engenheiro Ozires Silva mencionou 
que entregou ao Minislro da Aeronáutica um documento com 66 
limitações que S. Ex' entende estarem prej:Jdicanclo a adminislra
ção da EMBRAER como uma empresa estaiaL Quem sabe possa 

esse documento ser do conhecimento da Comissão de Assuntos 
Econômicos, porque ••• 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Acaba de chegar ãs 
nossas mãos neste momento. Solicito à Secretaria sejam tiradas 
cópias para distnõuir a todos os Senadores aqui presentes. -

O SR. EDUARDO SUPLICY- ... porque seria interesst :; 
para o conhecim,ento do objetivo aqui .çQloçado. Quem sabe --= 
mos de5all1a!I'êU" as empresas estatais conhecendo estas amarra -~--: 
listadas. -

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -É um subsídio. _ 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, eu gostr ~ , 

de fazer uma sugestão fma!. Autes, porém, desejo agradecer, p ~ 
a Comissão obteve extraordinários esclarecimentos com essa • -~ 
posição. Seria de muita valia para nós se pudéssemos ter infon ·i 
ções desta natureza sobre cada em~sa .e~ p~sso de privat :~ 
ção. 

O Ministro da Aeronáutica m.encionqu que há pressa, p- ' 
que o paciente se encontra na UTI. Contudo, avalio que, tal ~~ 

melhor do que simplesmen~ ~celar o art. 4°,já_que U'emo-s l .~
d,if_icar a Resohição - está no plenário para ser modificada - st _c 

alterá-la no sentido de poder o Senado e não o Congresso aprov.~ 
Manter-se-ia o espí'rito do que se pretendeu fazer e o tempo reque
rido não seria tanto. Inclusive, uma vez encaminhado para a Cc ___::_ 
missão de Assuntos Econô.micos, o Presidente pode designar o R· __ 
lator, .que, em plenário mesmo, pode ã.Presentar a proposta. Essa&.·
sugestão que faço~ Sr. Presidept~. _ · _ 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Para as CQnsideraçõel; ~ 
fmais, passamos a palavra ao Ministro LélioYiana Lobo. = 

O SR. LÉLIO VIANA LÔBO- Sr. Presidente, Sr's e Sm .. ~ 
Senadores, o Ministério da Aeronáutica externa uma- vez mais r~ 
sua alegria. a sua satisfação em ter particiPado destã reunião. Mai~ ~ 
do que prestar informações aos senhores, aprendemos muito, ouvi,-: 
mos comentários do mais alto nível de ensinamento, feitos peloS " 
Srs. Senadores, estejam certos de que eles seriio de grande valia 
para os nossos trabalhos daqui para frente. 

Temos cons_ciência d.e,que estamos no caminho certo; temos 
consciência de que a indústria aeronáutica precisa e deve ser fort ~·= 
temos consciência de que o caminho que estamos propondo no -
momento é compatível com a coojuntura em que vivemos. Esta
mos, hoje, há mais de quarenta .anos, dentro de uma .mesma linhB . 
de planejamento, de uma m.esma l.i.Pha de conduta, de uma mesma 
linha de condução do tema: indústria aeronáutica. 

Já fizemos, ao loogo elo tempo, vários ajustamentos às con- • 
dições conjunturais. Essa, nO ·noSso entender, é mais uma adapta-_ 
ção que estamos fazendo, conscienteS de que ela é essencial ac-_~ 
avanço que, sem dúvida, a indústria aeronáutica <leveo\ obter, ~ 
acompanhando a arrancada que o Pais já começou a dar. ~ 

Com essas palavras finais, deixamos o nosso agradecimento 
e, acima de tudo, a nossa confiança de que qualquer que seja a so-- -
lução que os Srs. Senadores venham a adotar, que ela o seja até o~ 
proximo esforço concentraclo porque precisamos disso. -

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (JoãO Rocha)- A Comissão agradece • 

a presença do Minislro Lé!io Viana Lôbo; do Dr. Ozires Silva, 
Presidente da EMBRAER; e também elos Srs. Senadores que ., 
gO.iram e acompanharam esta reunião desde o seu início. _ 

Está encenada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às J8hllmin.) 
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l-ATA DA 107" SESSÃO, EM 24 AGOSTO DE 1994 
L I -ABERTURA 
L 2- EXPEDIENTE 
1. 2.1- Avisos de Ministros de Estado 
-No 860/9_4, de 18 do corrente, do Ministro da Saúde, enca

minhando informações sobre os quesitos constantes do Requeri
mento no 351, de 1994, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

- N" 25/94, de 19 do corrente, do Ministro da Aeronáutica, 
encaminhando informações sobre os q:UeSitOs ·constantes do Re
querimento n-o 162, de 1994, de autoria do Senador Pedro Sim.on. 

- N" 613/94, de 19 do corrente, do Ministro de Estado de 
Minas e Energia, encaminhando informaÇões sobre os quesitos 
constantes do Requerimento n° 413, de 1994, de autoria dos Sena
dores Eduardo Suplicy e Gerson Camata. 

- N" 1.294/94, de 19 do corrente, do Ministro de Estado da 
Fazenda, encaminhando informações sobre os quesitos constantes 
do Requerimento n° 473, de 1994, de autoria do Senador Gilberto 
Miranda 

1. 2. 2- OfíCios 
- N"' 361 e 377, de 1994, da Liderança do Partido Progres

sista- PP, na Câmara dos Deputados, de substituição de membros 
em Comissões Mistas. 

- N" 275, de 1994, da Liderança do Partido Vecde- PV, de 
indicação de membro em ComissãO Mista. 

1. 2. 3- Discursos do Expediente 
SENADOR PEDRO SIMON- Homenagem pósmma ao ex

Presidente Getúlio V argas. nos 40 anos de seu suicídio e uma aná
lise histórica dos acontecimentos. Transcrição da nota da 
Presidência da República. divulgada ontem. na qual o Senhor Ita
mar Franco detennina ao Ministro da Educação que mande editar 
a Carta-TestamentO de Vargas, com texto introdutório e explicati
vo~ para leitura e análise em nossas escolas de primeiro grau. Es
clarecimentos sobre o episódio ocorrido quando da elaboração do 
Orçamento Geral da União para o exercício de 1993, tendo S. Ex• 
apresentado emendas sugeridas pelo Governo do Rio Grande do 
Sul. 

SENADOR MOISÉS ABRÃO- Considerações a respeito da 
licitação realizada para as empresas que formarão O Sisteina de Vi
gilância da Amazônia - SIV AM, e acerca da cobiça internacional 
sobre a Região. 

SENADOR GILBERTO MIRANDA - Críticas à tributação 
das empresas estatais, e, em especial, da Petrobrás. Apelo ao novo 
Secretário da Receita Federal para iniciar wna fiscalização eficaz 
nas estatais. 

SENADOR AMIR IANDO - Suicídio de Getúlio V argas. 
Transcurso de 2 anos da leitura do Relatório da CPI que afastou o 
Presidente Collor. Denúncia da influência do poder econôrnico nas 
campanhas eleitorais de Rondônia. 

SENADOR ÁUREO MEUO - Homenagem ao Presidente 
Getúlio V argas, no papel de partidário do PrB da época. 

SENADOR AMIR IANDO- Audiência de S. Ex" oom o 
1\ofinistro das Minas e Energia, sobre a obra deste Governo para 
transmissão de energia elétri.ca da Usina Samuel, no Estado de 
Rondônia. 

1. 2. 4 - Leitura de Projeto 
- Projeto de Lei do Senado n• 55, de 1994, de autoria do 

Senador Júlio Oul:tpos, que 11altera dispositivos da Lei no 8.004, de 
14 de março de 1990, que dispõe sobre transferência de financia
mento no âmbito do SisteriJ.i FinanceirO de Habitação e dá outras 
providências 11

• 

1. 2. 5 -Requerimento 
- N" 657, de 1994, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 

solicitando ao Ministro da Fazenda informações que menciona 
1 .. 2. 6 - Comunicação da Presidência 
-Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos 

do arl 174, do Reginiento Interno. 
1. 2. 7- Discurso do Expediente (continuação) 
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Expectativa diante do 

debate entr:e_ os candidatos à Presidência da República previstq 
para esta noite. COnsiderações sobre a Proposta Orçamentária da 
União para 1994 e as distorções nela contidas. Justificando oRe
querimento no 657/94, lido nesta sessão, de informações ao Minis
tro da Fazeoda 

SENADOR REGINAWO DUARTE - Tran_scurso do "Dia 
do Soldado", em 25 de agosto. Homenagem a Duque de Caxias. 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA -.Fundamental impor
tância de uma reforma constitucional capaz de bem situar o Brasil 
no novo contexto mundial, o que deverá ser proposto pelo suces
sor do Presidente Itamar Franco. 

1. 2. 8-Comuni~o da Presidência 
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-N' 271, de 1994 (Apostila- Republicação) 
-N'289,de 1994 

3- ATOS DO DIRETOR-GERAL 

- N' 79, de 1994 (Republicação) 
- N' 112, de I 994 
4- MESADIRETORA 
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

TES 
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6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

SUMÁRIO DA ATA DA 80" SESSÃO, 
.REALIZADA EM 4 DE JULHO DE 1994 

REI'IFICAÇÃO 
Na publicação do SumáriO, feita no DCN. Seção U.. de 5_ de 

julho de 1994, na página 3877, 1• coluna, no item 1.25- Reque
rimento, relativo ao Requeriri:lento no 534, de 1994, 

· Onde se lê: 
... licença no dia 30 de junho de !994, ... 

Leia-se: 
... licença nos dias 21 a 30 de junho de 1994~ ... 

Ata da 1073 Sessão, em 24 de agosto de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência dos Srs.: Júlio Campos, Gilberto Miranda, Amir Lando e Aureo Mel/o 

ÀS 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA
DORES: 

Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo Mello - Coutinho 
Jorge- Dario Pereira- Eduardo Suplicy- Epitácio Cafeteira
Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Heruique Almeida -
Hugo Napoleão - Irapuan Costa Júnior- Jacques Silva - João 
Calmon- João França- Jonas Pinheiro- Jasaphat Marinho- José 
Fogaça - José Paulo Bisol - Júlio CampOs - Magno Bacelar -
Marco Maciel - Mário CovaS - Maurício Corrêa ..:. Meira Filho -
Moisés Abrão- Pedro Simon- Reginaldo Duarte- Ronaldo Ara
gão - Ronan Tito - Ruy Barcelar- Teotônio Vilela Filho - V almir 
Campelo. · 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nOssos trabalhos. 
O Sr. 1 o Secretário proCederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte . 

EXPEDIENTE 
AVISOS DE M!NlSTROS DE ESTADO 

N° 860/94, de 18 do corrente., do Ministro de Saúde, enca
minhando informações sobre os quesitos constantes do Requeri
mento no 351, de 1994, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

N' 25194, de 19 do corrente, do Ministro da Aeronáutica, 
encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Re
querimento n° 162, de 1994, de autoria do Senador Pedro Simon. 

N' 613/94, de 19 do corrente, do Ministro de Estado de Mi
nas e Energia, encaminhando informações sobre os quesitos cons
tantes do Requerimento no 413, de 1994, de autoria dos Senadores 
Eduardo Suplicy e Gerson Camata. 

No 1.294/94, de 19 do corrente, do Ministro de Estado da 
Fazenda, encaminhando informações sobre os quesitos constantes 
do Requerimento no 473, de 1994, de autoria do Senador Gilberto 
Miranda. 

As informações foram encaminhadas, em cópias, 
aos recfuerentes. 

Os-ReqUerimentos vão ao Arquivo. 

O ·sR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. I o Secretário. 

São lidos os seguintes: 
Of. Lid. PP n• 361/94 

Brasília, 9 de agosto de I 994 
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 aosjá índicados, junto à Conússão :Mista destinada a 
proferir Parecer sobre a Medida Provisória n .. 572, o Deputado Jo
fran Frejat, na qualidade de Titular, e o Deputado Mário de Olivei
ra, 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• 377/94 Brasília. 9 de agosto de 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de dirigír-inC a Vossa Excelência 

para indicar, corno representantes do Partido Progressista.- em 
substituição aos já indicados, junto à CorD.iSsão Mista destinada a 
proferir Parecer sobre a Medida Provisória no 574, o Deputado 
Sérgio Naya, na qualidade de Titular, e o Deputado Alberto Had
dad, 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. n• 275/GAB/94 Brasília/DI', 16 de agosto de 1994 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Deputado 

Sidney de Miguel- PVIRJ, como titular e do Deputado Sigmarin
ga Seixas - PSDB/DF, como suplente para cOmpor a Comissão 
Mista incumbida de emitir Parecer sobre a Medida Provisória n° 
578, de 11 de agosto de 1994 que dispõe sobre a criação dos car
gos em comissão que menciona. 

Atenciosamente. - Siduey de Migue~ Deputado l'ederal, 
(PVIRJ) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Serão feitas as 
substituições solicitadas. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presideilte;-S?S e Srs. 
Senadores, venho a esta tribuna para falar de uma data que, de cer
ta fonna. desde os bancos acadêmicos, aprendi a respeitar: a data 
de 24 de agosto. 

Lembro-me bem que, ainda jovem estudante, fui um dos 
muitos brasileiros que foi surpreendido com a notícia do _suicídio_ 
do Presidente Vargas. 

Um pouco antes, na minha terra, Caxias do Sul, o Presiden
te V argas havia participado das comemorações da chamada "Festa 
da Uva". Na oportnnidade, jovem estudante, a comunidade indi
cou-me para fazer uma saudação. Chamava a atençãO, já àquela al
tura, o ambiente preocupado e a tensão do presidente. É 
impressionante cfue, de 1954 até hoje, ainda existe polêmica, dis
cussão e interrogação sobre a figura do estadista. 

Penso que, em toda a História do Brasil, não há um nome 
que tenha aventado, em torno de si, tantas interrogações e tanto 
respeito. 

O Brasil é um país que não- cultua a memória dos seus ho
mens públicos, dos seus políticos, dos seus heróis. Infelizmente, o 
Brasil é um país de memória riiuifo- ciirtã, exageradamente curta. 
Nos Estados Unidos, nós nos emocionamos-com o culto à memó
ria dos homens que fizeram ã. história daquele país. Em Washing
ton, vemos delegações de todo o país e notamos a emoção com 
que percorrem os caminhos da capital, a emoção coni que vêem o 
Memorial de Lincoln, de Jefferson. Lá, cada estado tem o direito 
de colocar três imagens no Capitólio, em horileitagem a seus f'tlhos 
ilustres. 

Aqui no Brasil, temos ilustres homens públicos, que fize
ram a nossa História. Desde o início até hoje, desde os mais singe
los, os mais importantes, temos pOr que nos orgulhar da nossa 
História. Infelizmente, não se dá importância a esse assUnto, nem 
nos bancos escolares nem aqui fora. 

Hoje, o Presidente Vargas, passados quarenta anos, tem o di
reito de ser inteipretado e analisado. Creio que hoje temos o direito de 
analisar a figma do Estadista Vargas com a frieza da História qUe ana
lisa o homem, os vultos que a constroem, que a fazem. 

Por isso, Sr. Presidente, trago a esta Casa a nota da Presidência 
da República, assínada ontem, e que invoca esse sentimento do qual 
falo. A partir da publicação desta nota do Presidenta Itamar l'ranco, 
nós passamos a interpr~ a_ figura qe y~gas na li_istória. -

"NOTA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Poucos homens deixaram, na História do Brasil, 
presença tão forte como a deixaram Getúlio V argas e 
Juscelino Kubitschek. Getú.Iio foi o primeiro político 
brasileiro de expressão a se dirigir diretamente ao povo, 
a aceitar o povo como senhor do destino nacional. Até 
então, primeiro com o voto censitário-e, mais tarde, pro
clamada a República, com o sistema da verificação de 
poderes, as _elites políticas não se preocupavam com os 
trabalhadores. Bastava-lhes contar com os chefes oligár
quicos, senhores dos votos por atacado. 

Assim como, com a Aliança Liberal, em 1930, e 
com o Partido Trabalhista_Brasileiro, em 1945,_Getúlio 
chamou o povo a fim de que flzesse a Pátria e a sua His
tória. o grande estadista foi o primeiro homem público 
brasileiro a conceber um projeto nacional de desenvolvi
mento autônomo e a lutar por sua realização, o que foi 
prosseguido por Juscelino e seu extraordinário e vitorio
so programa ~ me~._ 

QUaisquer que pOssam ser as versões dos historia
dores futuros, sobre o que ocorreu naquela manhã- há 
quarenta anos, urna coisa todos sabemos: Getúlio foi um 
homem que amou seu país e amou o seu povo e pelo seu 
povo e seu país preferiu préSefvar o Caráter e ·a 'paz so
cial, a preservar a própria vida. Ele nos quis dizer que só 
pode haver esperança se ela for companheira da honra, e 
que, sem o exercício da soberania nacional, qualquer 
progresso é -indigno. 

Estou determinando ao Ministro da Educação que 
mande editar a Carta-Testamento de V argas, com texto 
introdutório e explicativo, para leitura e análise em nos
sas escolas de primeiro graU. É a homenagem que, como 
Presidente da República, presto ao_ grande brasileiro, no 
quadragésimo aniversário de sua morte. 

Brasi1ia, 23 de agosto de 1994. - Itamar Franco." 
Foi urna feliz irriciafiva do Presidente da República, que não 

está detenninando que nos colégios se passe a cultuar a memória de 
Getúlio V argas. Sua Excelência está solicitando que nos colégios se 
comece a discutir e a interpretar a leitura e a análise da questão. 

Parece-me de uma ·oportunidade absoluta, porque agora figuras 
como Getúlio Vargas eJuscelino Kubitschek já podem ser analisadas 
como estadistas, por pessoas que analisam com independência e não 
com a paixão de quem era contra ou de quem era a favor. 

Começo por analisar duas questões que me parecem impor
tantes: 

O mar de lama do Palácio do Catete, passado o tempo. veri
ficou-se que de lama não tinha nada O Presidente Getúlio V argas, 
filho de uma família tradicional, possuidora de estâncias e mais es-
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tâncias, quando faleceu, deixou de herança para os seus íilhos 
muito menos do que tinha recebido do seu pai. Depois de ser Pre
sidente da República por vinte anos, deixou para os seus filhos 
menos do que havia recebido dos seus pais. Isso _me parece um 
fato importante, fundamental! Trata-se de um homem que ocupou 
a Presidência da República por vinte anos, um homem que exerceu 
um poder, inclusive absoluto, e não se tem sequer uma vírgula 
contra a sua honra e a sua dignidade. Mar de lamal Essa foi a ex
pressão usadã pO! aqueles que não o aceitavam, em 1950, e que 
desde que ele voltou, nesse mesmo ano, tramavam conlra a sua 
posse e continuaram tramando até a sua morte, em 1954. 

O segundo ponto que faço questão de salientar diz respeito 
exatamente a sua morte. Nós encontramos homens públicos que 
caíram das mais variadas maneiras: golpe (Jango foi derrubado por 
um golpe); renóncia (Jânio Quadros é um exemplo) ... Que coisa 
estranha é a nossa História! No dia 22 de agosto, morreu Jusceli
no; no dia 24 de agosto, suicidou-se Getúlio; e no dia 25 de agos
to, renunciou Jânio Quadros. Tudo isso _em três_ dias do mês de 
agosto! Collor foi afastado, João Goulart foi <len:ub_ado e Tancredo 
Neves morreu antes de assumir, ou melhor, ficou doente no dia em 
que ia assumir a Presidên_çia da República. No entanto, presidentes 
assassinados, a exemplo de Kennedy e tantos outros, não temos 
em nossa História. 

Em um debate do qual participei em uma universidade ame
ricana, alguns estudantes me perguntaram por que há tantos golpes 
de estado na América Latina, principalmente no Brasil. Respondi 
que usávamos ai:i1da uma fórmula meio antiquada. é verdade, e de
veríamos superar "isso, como eles, americanos, teriam que supeiar 
a mania de querer assassinar presidentes. Temos que terminar com 
os golpes de estado e eles têm que terminar com a nlania de tentar 
assassinar presidentes. 

O Presidente Vargas é um caso díferente; é wn gesto dife
rente. Temos que analisar o gesto de Vargas sob doiS ângulos: ele 
e sua consciência, sua dignidade e ele e a nação. Ele e a nação: 
Não há dúvida de que tínhamos perspectivas de uma luta armada, 
quase uma guerra civil. Ele_ e a sua c_onsciê11cia: à humilhação, ao 
espezinhamento e à perspectiva de uma luta annada, ele preferiu o 
suicídio. Os militares não aceitavam a sua licença, exigiram a sua 
renúncia naQuele momento. O presidente foi sendo deposto com 
frieza e rudeza e elaborou uma carta-testamento com sua análise 
pessoal. E creio ser muitõ difícil, se olhannos a História da Hwna
nidade, uma reversão tão rápida e tão fantástica quãrifo a que ocor-
reu. 

Lacerda, um tribuno fantástico,_ um homem que ocupava o 
rádio como ainda não Se encontroU ninguém sem_elhante, .. ~~~ em
polgava o rádio. Naquela madrugada de 24 de agosto, ele concla
mou São Paulo e Rio para quC fosSem organiZadas caravanas de 
automóveis para desfilarem em frente ao Catete e exigirem a re
núncia do presidente. 

Havia wn movimento fantástico preparâdo contra o Presi
dente Getúlio V argas. Após sua morte, na medida em que era lido 
o texto da sua carta. foi uma reversão de 180 graus. As pessoas 
que pensavam assim se escondiam, e o povo vinha para as ruas. 
Lembro-me, jovem, em Porto Alegre, do que fi.zeraJI.l com aRá
dio Farroupilha, com o Diário de Notícia, com as sedes dos parti
dos que representavam a oposição ao Dr. Getúlio. Foram 
movimentos de urna espontaneidade fantáStica que não tinham ab
solutamente nada senão a vontade popular. 

Creio que o suicídio de V argas evitando urna guerra civil, o 
suicídio de V argas contra o protesto, contra a mobilização que 
queria manchar e desmoralizar a sua honra e a sua dignidade, é o 
gesto de wn estadista sobre o qual se deve meditar. 

Penso na figura de V argas, realmente, na obrigação que te
mos de vê-la no seu conjunto. 

Lembro-me que, no aniversário de 30 anos da morte do_ Dr. 
Getúlio, convidaram-me para ir à Folha de S. Paulo para um de
bate sobre sua morte e a Revolução de 30. Fui preparado para uma 
discussão, mas vi que, na verdade, era eu de um lado e todos os 
outros que estavam ali, contrários. O que eles consideravam fim
damental é que a Revolução de 30 teria terminado e derrubado um 
governo legítimo, -eleito democraticamente. 

E o episódio de 1937? CreiO que não havia democracia no 
país até 1930. Claro que havia eleição. claro que saía um presiden
te e entrava outro, mas a população efetivamentf:: -de nada partici
pava. As eleições tinham cartas marcadas, listas prontas, voto 
aberto; eram praticamente um sintoma daquilo que não era real. 

Em 1930 nasceu outro país, e com ele o voto secreto, a par
ticipação, a realidade da sociedade, o fim da sociedade monoculto
ra, o desenvolvimento e a transformação para um país industrial, a 
criação da legislação social, da grande indústria brasileira, a cria-
ção da pátria como pátria. . - - < 

No Rio Grande do Sul,_ até o Governo do Dr. Getúlio Var
gas, tínhamos regiões onde só se falava italiano, alemão e em ou
tras onde o sentido de nacionalidade não existia, o- sentido de -país 
não existia. Se enumerássemos as obras e as realizações de Getúlio 
V argas tomo primeiro mandatário,-a fixação que ele fez da Histó
ria do nosso país, levaríamos wn tempo enorme. 

Aí vem a segunda questão que se levanta e se chama 1937. 
Nunca defendi 37; sou da escola de Alberto Pasqualini, que sem
pre se posicionou coiit:ráiio ao qUe foi 1937. Em 1937 fechou-se o 
Congresso-Nacional, baixou-se uma Constituição dolorosa e cruel 
- a Polaca, e foi um período triste para a História do Brasil. É ver-

. dade que se deve analisar o homem segundo suas circunstâncias. 
No período de 1937 falar em democracia era proibido; foi uma 
época em que a nova sociedade era aparentemente o fascismo na 
Itália e o nazismo na Alemanha, ou comunismo na Rússia e o -inte
gralismo no Brasil. Eram as idéias fortes que cresciam, qne· desen
volviam e prosperavam. Época negra da História da Humanidade 
que terminou na Segunda Grande Guen:ª' e re:z com qtie-0 mriitdo 
todo se conflitasse para, em seguida, haver então a reconstituição 
da democracia a partir de 1945. 

Não, eu não estaria de acordo com o que aconteceu; apenas 
analiso o homem e as suas circunstâncias! 

Mas o importante é considerar que esse homem ganhou a 
eleição para senador em dois estados e para deputado federal em 
sete estados, em 1945. 

Conto na sua biografia que ele foi para o Senado Federal, 
sentou na sua cadeira de senador pensando que havia voltado pe
los braços do povo e começaria tudo de novo. A_UDN programou 
um discurso atrás do outro, elaborando toda uma história, pegando 
os momentos mais cruéis sobre a presença do Senador Getúlio 
Vargas. Ele olhou, percebeu, fez um discmso. pegou sua mala e 
foi para ltu. Nunca mais voltou ao Senado do Rio__de Janeiro, e 
nunca mais Voltou ao Rio de Janeiro, a não ser como candidato à 
Presidência da República E se elegeu. Quando se elegeu, os nos
sós irmãos da UDN e alguns militares nunca o perdoaram. 

Antes de assumir, já aventavam a tese para evitar a sua pos
se: que ele não havia ganho com maioria absoluta. Então, enten
diam que, sem _maioria absolu_ta, não poderia assumir, ainda que 
nenhum artigo da Constituição o mencionasse. · 

No dia seguinte em que assumia a Presidência, tentava-se 
um esquema para a sua deposição. 

Creio que Vargas teve: atos importantes_ no Governo. Pode
ríamos analisar Volta Redonda. a Petrobrás. a legislação social, o 
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seu sentido de nacionalidade, a industrialização deste país e o seu 
sentido de Brasil. 

Nós, do Rio Grande do Sul, fazemos uma análise muito in
teressante: Juscelino Kubitschck, em 5 anos, fez por Minas Gerais 
10 vezes mais do que Getúlio V argas fez pelo Rio Grande do Sul. 

Dizem até que esse é o grande defeito do gaúcho. Ele se tor
na Brasil e fica com vergonha de olhar para o seu estado, porque 
entende que, se fizer algo por ele, será uma desonra, porque tem 
de olhar para o país. 

Getúlio Vargas, João Goulart, Costa e Silva, Médici e Gei
sel. Se analisannos todos eles, praticamente nenhum teve a preo
cupação de olhar para o Rio Grande do Sul; pelo contrário. 
Quando o Dr. Getúlio V argas, em 1930, assumiu a Presidência da 
República, São Paulo tinba 16% do Produto Interno Bruto doBra
sil; o Rio Grande do Sul, 12%. 

Quanto à força da geração do Rio Grande do Sul, 20 anos 
de Getúlio, mais 4 de Jango e ainda Costa e Silva, Médicie Geisel 
-mais de 40 anos-, São Paulo passou para 50% do Produto Inter
no Bruto, e o Rio Grande do Sul baixou para 7 ou 8%. 

Vejam V. Ex•s como os_ gaúchos, na Presidência da Repú
blica, cuidaram do seu país! Mas tiveram quase que, eu diria, ver-
gonha de auxiliar o Rio Grande do Sul. _ 

Há um fato histórico que se encontra lias memórias qUe Se 
escreveu sobre o Dr. Getúlio V argas. Quando assumiu a Revolu
ção de 30, ele e as pessoas que o tinham acompanhado desde São 
Bm:ja chegaram de trem, juntamente com aquele fazendeiro tradi
cional de SãO Borja, muito rico e que havia bancado as refeições 
para que as tropas chegassem àquela cidade. Uma noite, reuniu-se 
o pessoal de São Borja no Palácio do catete com o Dr. Getúlio. 
Conversaram e, no final, disse S. Ex•: -"Bom, agora que estou 
aqui, quero que vocês me digam o que posso fazer para ajudar São 
Bmja"? O faZendeiro, então, respondeu: -"Olha, Dr. Getúlio, acho 
que a ponte com a Argentina é fundamental". Nesse instante, o 
prefeito- à época, íiitendente- disse: -"Pára com isSO, rapaz! Dr. 
Getúlio, esqueça de São Bmja Agora O senhor tem que cuidar do 
Brasil. Cuida do Brasil, que de São Borja cuidamos nós"! 

Ela não existe até hoje. Há wna luta muito grande para a 
construção da ponte São Borja/São Tomé. 

Getúlio V argas tinha o sentido da nacionalidade e da gran
deza Não se pode comparar o Brasil de até 1930 com o de depois 
de Vargas: o Brasil dos cafeicultores. dos pequenos grupos; oBra
sil sem povo, sem trabalhador, sem sindicato, onde não havia so
ciedade; o Brasil da política dos governadores; governadores do 
partido único prati.Cari::tcilte~ que era o Partido dos Republicanos, 
ou do Rio Grande do Sul, ou de São Paulo, ou de Minas GeraiS_-----

0 Brasil mudou a partir de V argas, desenvolveu a sua eco
nomia Falar hoje cm Volta Redonda pode ser algo significativo, 
mas, à época, foi um marco inicial, quando paramos de importar 
praticamente tudo. 

Olha, tenho muito respeito pela figura do Dr. Getúlio, assim 
como por Juscelino, que se homenageou anteontem. Basicamente, 
penso que nós, brasileiros, deveríamos ter respeitO- por figurãS- ím
portantes da nossa História-. Eu, por exemplo, tenho o maior res
peito pela figura de D. Pedro ll. Olho para a figura de Dom Pedro 
n e vejo um homem que, em praticamente 50 anos_. dentro da rea
lidade em que viviã.~ fOi excepcional, no sentido da dignidade, do 
caráter, da seriedade e da preocupação com os-se~princípios. 

Às vezes, pergunto-me o que seria do Brasil se. em vez de 
proclamada a República, hoje fôssenios uma espécie de monar
quia, igual à da Espanha, com parlamentarismo para valer? O nos
so amigo~ o Deputado Delfim Netto, disse que seria muito bom, 
porque é muito mais barato manter a família real do que a entou
ragc da Presidência e- os seus desmandos. 

Não digo isso, mas não tenho dúvida de que temos figuras 
na História do Brasil que merecem respeito. 

Outro dia, num programa educativo da TVE, TV Cultura 
de São Paulo, assisti a um debate - diga-se de passagem, formidá
vel- em que o produtor do programa senta-se no chão e traz varia
dos entrevistados como políticos -já Compareci mais de uma vez 
--,professores, intelectuais, jogadores etc. Então, encontrando-me 
doente, gripado, em Porto Alegre, assisti ao programa. Pergunta
ram a alguns entrevistados qual era o vulto mais importante da 
História. Responderam: "Pelé". A resposta foi dada por pessoas 
universitárias. 

Penso mesmo que o Pelé sejã. uma figura in:lporÍante. É uma 
pessoa que merece respeito porque foi um grande jogador e conse
guiu manter uma linha de credibilidade ao longo de todos esses 
anos. tanto que a última Copa da qual participou fõi Cm 1970. Ou 
seja, faz 1/4 de século que deixou o futebol e é uma figura respei
tada pmticamente pelo mundo inteiro. Mas não me parece que o 
maior vulto da História seja o Pelé. 

Já assistimos a minisséries sobre a vida de Lincoln, de Ken
nedy e de tantos outros. Não me lembro de termos assistido a uma 
análise, filme ou peça teatra1 sobre nossos vultos históricos. O Mu
seu da República está mostrando uma reconstituição - dizem que é 
muito bonita- sobre o dia 24 de agosto, desde a reunião do minis
tério até o suicídio do Presidente V argas. 

O teatro, a televisão mostram, em relação a Dom Pedro I, 
por exemplo, mais sobre a sua amante, sobre sua boemia do que 
sobre o ato da Independência. O que nos mostra a televisão em re
lação a figuras fantásticas, desde políticos até escritores, como 
Castro Alves? O que se ensina na televisão, nos jornais, no cine
ma? Por que não nos trazem o que gostaríamos de ver, admirar e 
respeitar? Em outros paises, há figuras como Evita Peron, objeto 
de filmes a que o mundo inteiro já assistiu; como Allende, que ins
pirou peças, filmes sobre sua derrubada e sua morte. Será que nâo 
temos essas figuras no Brasil? Será que a Revolução dos Farrapos, 
no Rio Grande do Sul, ou a Inconfidência Mineira, em Minas Ge
rais, nada inspiram? Considero fantástico- emociona-me- o fato 
de ter sido Tiradentes esquartejado no dia 21 de abril, data em que, 
muitos anos depois, após quatro cirurgias, praticamente esquarte
jado, morreu Tancredo Neves. Será que esses fatos não nos dizem 
nada, não têm nenhuma representatiVidade? Há figuras como o Dr. 
IDysses, como Teotônio Vilela Por amor de Deus, será que esses 
nomes, essa História, esse património, nada significam?! Deixa-se 
tudo de lado para cuidar dos americanos, dos ingleses e dOs euro
peus. Será que não temos, na nossa História, nada que se possa ad
mirar? Precisamos mostrar nosso passado aos nossos filhos, aos 
que vierem depois de nós. 

Creio, Sr. Presidente, que este Congresso Nacional poderia 
fazer algo a favor da memória nacional. A meu ver, este Congres
so tem condições de ajudar a divulgar sua memória, mediante fil
mes, peças teatrais etc. 

Com toda sinceridade, vejo com muita alegria que o Jornal 
do Brasil há um mês publica artigos e reportagens - cõn-t:ia ou a 
favor, não importa- sobre o Dr. Gettílio Vargas, sobre fatos da
quela época. E claro que os outros jornais têm até suplementos es
peciais, como sempre tiveram, sobre o assunto. 

- Acho isso muito importante. Creio que precisamos cons-
cientizar da obrigação que temos de olhar a nossa História, olhar o 
que somos. Caso contrário, ficarão para a História apenas fatos 
como o afastamento, por corrupção, de um presidente, como apre
sença e atuação desse ou daquele parlamentar no Congresso. Digo 
isso, mas não sou contra que se faça averiguação; que se cobre, 
q!Je se fiscalize. que se puna, que se condene o que está errado. 
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O nosso país tem episódios e caracterfsticas altamente posi
tivas, e o nosso partido tem obrigação de conhecer. Somos um país 
sem ódio, sem vendeta. O que era o racismo nos Estados Unidos? 
Até ontem, até o Governo Kennedy, os Estados Unidos víviatn o 
apartheid, onde crianças negras não podiam estudar em colégio 
de crianças brancas, onde, no ômõus, as pessoas negras pratica
mente se isolavam. Graças a Deus, eles venceram isso. E, feliz
mente, nunca tivemos isso. 

O Brasil -repito - tem fatos altamente positivos, que deve
mos valorizar. Temos que avançar? Claro que sim. No Brasil, há 
imensas injustiças sociais. Devem ser corrigidas? Claro-que sim. 
Estamos muito longe do país que desejamos? É claro que sim. 
Sabe-se que 30, ou 32 milhões de brasileiros passam fome, en
quanto a minoria detém privilégios e vantagens maiores das que 
há nos países mais adiantados. Isso tem que ser alterado'! Claro 
que sim. Para fazer essa caminhada, temos que acreditar que é viá
vel, que temos pessoas e História, que não estamos à espera do 
Messias. Nãol Estamos à espera dos que possam continuar a cami
nhada. e estajácOiileçou. 

Felicito o Presidente Itamar Franco pela decisão. 
Penso que o país daria um passo importante se, quarenta 

anos depois, não ficasse questionando se o Dr. Getúlio era di
tador ou democrata, se morreu por causa disso-oU daquilo. De
veríamos respeitar a figura do homem, do estadista, do 
presidente. Que bom se acontecesse isso em relação ao Dr. Ge
túlio; que bom que isso pudesse acontecer com as pessoas que 
merecem o nosso respeito. -- ---

Outro assunto que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente, é o 
propósito de deixar muito claro e patente episódio ocorrido quan
do da elaboração do Orçamento Gerai -da União para o Exercício 
de 1993; ao quãl apresentei algumas poucas emendas sugeridas 
pelo Governo do meq Estado, o Rio Grande do Sul. 

Naquela ocasião- 18.11.92 --propus Emenda ao Orça
mento, destinando recursos da ordem de Ct$8.700.000.000;00 à 
"implantação de projetas de assentamento de:_ trabalhadores ru
rais no Rio Grande do Sul, como despesas pré e pós-asSenta
mento das famílias". Como JustificaÇãO constava -que "Há 
necessidade urgente de assentamento das famílf<is de colonos, 
hoje morando em acampamentos improvisadOs, Ocasionando 
fortes inquietações sociais no campo e nas cidades, em várias 
regiões do estado. O objetivo desta Emenda está-em perfeita 
sintonia co_m os objetivos do Governo Federal, priorizando re
cursos para as regiões de maiores conflitos e-desacOmodações 
sociais das zonas rurais". Referida Emenda foi protocolada sob 
o número P.05478-0. 

Ocorreu, então; que, ao atribuir-se código ao projeto cober
to pela Emenda, registrou-se, erradamente, o número 001009-1, 
que correspondia a projeto em execução no Estado de Sergipe, em 
nada coincidente com o propósito da Emenda. O c6digo correto te
ria sido 001004-0. 

O sistema automatizado- AQUA- utilizado pelo PRO
DASEN para processar o Orçamento leva em conta.- tão somen
te, o código numérico, não havendo um ciuzirnento com a 
parte descritiva, de modo a corrigir e~entuais incongruências, 
como ocorreu. No caso, prevaleceu o registro referente ao códi
go da despesa, em detrimento da descrição, resultando que os 
recursos foram alocados- ao Estado de Sergipe, ao invés de ao 
Rio Grande do Sul. 

É importante ressaltar que o erro, embora tenha prejudicado 
o Rio Grande do Sul, retirando-lhe wn recurso potencialmente dis-

ponível para aplicaç[o em projeto social de grande hnportância so
cial para o estado, não resultou em benefício para o Estado de Ser
gipe, de vez que a despesa não foi efetuada. Assim -sendo, creio 
possível a retificação do erro, para que se restabeleça a vontade 
que presidiu a proposição da Emenda e, assim, também a verdade 
dos fatos. 

Com este propósito, dirigi correspondência (Oficio GPSIM 
n• 56194, de 16-8-94) ao então Presidente da Comissão Mista de 
Orçamento, Deputado Messias Góis (PFL-SE), solicitando sua in
terferência no sentido de que se façam as correções necessáriaS e 
possíveis, a fim de que não se perpetue mn erro que, no futuro, 
possa ser incorretamente interpretado. 

Deste modo, Senhor Presidente, peço a V. Ex• autor'i: 
zar a transcrição nos Anais da Casa, juntamente com esta 
fala, do Ofício citado, a fim de que fique registrada mlnha 
iniciativa-de pedir a retificação do erro e o restabelecimento 
da verdade. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PE
DRO SIMON EM SEU DISCURSO: 

OFÍCIO GPSIM N" 56/94 

Brasília, 16 de agosto de 1994 

Seol;Ior Presidente, 
Em 18-11-92, subscrevi Emenda à Despesa para o Orça

mento Geral da União, a qual foi atribuído o número de protocolo 
P.05478-0, pelo órgão competente. . 

Com essa iniciativa, propunha-me a alocar recu:rSos-, no Or
çamento da União para 1993, destinados à implantação de projetas 
de assentamento de trabalhadores rurais no Rio Grap.de do Sul. 
como despesas pré e pós-assentamento das famílias, conforme ex
presso no texto da referida Emenda. 

Ocorre, Serihor Presidente, que, ao se atribuir numeração 
seqUencial à Emenda em questão, foi registrado o código 001009--
1 identificador de projeto em andamento no Estado de Sergipe, ao 
invés do código 001004-0, que corresponderia a projeto no Estado 
do Rio Grande do SuL Córiió o sistema informatizado do Prodasen 
leva em conta o código numériOO: e-não a parte âf:scrifiv'á, restlltou 
que os recursos foram alocados a Sergipe, ao invés de ao Rio 
Grande do Sul. 

Em vista disso, e para que não se perpetue o erro nos re
gistras históricos relativos ao Orçamento da União e se restabe
leça a verdade dos fatos, solicito a Vossa Excelência examinar 
a possibilidade de autorizar a retíficação do código seqüimcial 
da Emenda em causa para 001004-0, deterininando ao Prodasen 
a alteração devida, através do Sistema AQUA, o que não impli
cará em conseqüências financeiras, de vez que a despesa não se 
verificou. 

Por oportuno, tomo a liberdade de, através de Vo::;sa Exce
lência, sUgerir ao Prodasen a adoção, no Sistema, de dispositivo 
que permita o cruzamento automático das informações contidas 
nos itens 3 -No Seqüencial e 7 -Código da Unidade Orçamentá
ria, de que resultaria a não aceitação, pelo Sistema, de incongruên
cias coroo a verificada no caso em tela, possibilitando a imediata 
correção dos dados. 

Coro IDeus agradednieiltOs, renovo a V assa Excelência pro
teStOs de apreçO e Consideração.- Senador Pedro Simon. 
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,;HENDA À DESPESA PRIORITÁRIA 
SITUAÇÃO: APROVADA PARCIAL!1ENTE 
AUTOR : PEDRO SIMON P!1DB/RS 

IDENTIFICl'.ÇÃO OA DESPESA~ACRESCIDA: 

TIPO DE REALIZAÇÃO -~ 
HODALIDADE DE INTERVENÇÃO 
FOR!1A DE EXECUÇÃO 

: 3018 ASSENTAMENTO / REALOCAÇÃO 
: 183 IMPLANTAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DE 
: PELO GOVERNO ESTADUAL 
: FISCAL 

Agoslo de 1994 

ESFERA DO ORÇA!1ENTO 
22201 ~ M:NISTERIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECil1ENTO E DA 

~-REFOR!1A AGRÁRIA 
INST"TUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORY~ AGRARIA 

04.013.0066.1228.0142 ....•..... lSEQ.: 001009-1) 
ASSE!ITA!1ENTO DE TRABALHADORES RURAIS~-
Il1PLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS DE ASSENTAl1ENTO 

EM SERGIPE 

LOCAL .......... : 99209 - SERGIPE - SE 

DETALHA!1ENTO DO ACR~SCIMO: 

- OUTRAS DESP CORRENTES 8.700.000 

lTOTAL ACRESCIDO: 8.700.000 

DESPESA(S) DEDUZIDA(S): 

ESFERA DO ORÇA!1ENTO : FISCAL 
22101 MINISTERIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA 

REFOR!1A AGRÁRIA 
04.013.0066.1228.0131 .•.....•.. (SEQ.: 000998-1) 

ASSENTA!1ENTO DE TRABALHADORES RURAIS 
IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS DE ASSENT~~ENTO 

NO PARA 

FONTE: 100 - OUTRAS DESP CORRENTES 8.700.000 

TOTAL~DAS DEDUÇÕES 8.700.000 

========== T E X T O D A E M E N D A ========== 
Implantação de projetas de assentamento de 
trabalhadores rurais no Rio Grande do Sul, corno 
despesas pré e pós-assentamento das familias. 

PARECER DO RELATOR PARCIAL 

=~~====~= T E X T O D O P _A R E C E R ========= 
APROVADA PARCIALMENTE, PELOS FUNDA!1ENTOS APR!:SO:N
TADOS/RELEVÂNCIA DA PROPOSIÇÃO. 

DESPESA(S) ACRESCIDA(S) PELO PARECER: 
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.'!PO DE REALIZAÇÃO 
MODALIDADE DE INTERVENÇÃO 
FORHA DE EXECUÇÃO 

~018 ASSENTAMENTO / REALOCAÇÃO 
183 H!PLANTAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DE 
PELO GOVERNO ESTADUAL 

LOCAL ....•................ ; 99209 - SERGIPE - SE 
FISCAL ESFERA DO ORÇAMENTO 

22201 MINISTERIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECI!1ENT0 E DA 
REFORMA AGRÁRIA 

INSTcTUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA 
04.013.0066.1228.0142 ......••.. (SEÇl.: 001009-1) 

ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS 
IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO 

EM SERGIPE 

*** OBJETIVOS DO TÍTULO *** 
DEFINIR O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DAS RELAÇÕES 

DA PROPRIEDADE CONTRIBUINDO PARA DIMINUIR O EXODO 
RURAL, POSSIBILITANDO O AUMENTO DA OFERTA DE 
ALIMENTOS E MATERIAS-PRIMAS E CRIAÇÃO DE NOVOS 
EMPREGOS NO CAMPO. 

*** METAS DO SUBTÍTULO *** 
PARCELA~DEMARCADA (UNIDADE) 

FONTE: 115 -~~INVESTIMENTOS 

TOTAL DOS ACRÉSCIMOS 

888 

2.000.000 

2.000.000 

DESPESA(S) DEBITADA(S) PELO PARECER: 

ESFERA DO ORÇAMENTO : FISCAL 
22201 MINISTERIO DA AGRICULTURA, DO ABASTECIMENTO E DA 

REFORMA AGRÁRIA 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA 

04.013.0066.1228.0183 ......... : (SEQ.: 001013-2) 

' ' 

ASSENTA.~ENTO DE TRABALHADORES RURAIS 
INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS UTEIS E NECESSARIAS 

DECORRENTES DE OBTENÇÃO DE !MOVEIS RURAIS 

FONTE: 115 - INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000.000 

TOTAL DOS DÉBITOS 2.000.000 
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Moisés Abrão. 

O SR. MOISÉS ABRÃO (PPR - TO. ProilUncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, trago a esta 
Casa a apreensão que me domina ante o modus operandi adotado 
pelo Governo no projeto de instalação do Sistema de Vigilância da 
Amazônia - SN AM., primeira etapa do ambicioso SiStem3.-âe pro~ 
teção àquela região, SIP AM, idealizado no seio do Ministério da 
Aeronáutica 

Estimado a um custo de 1,3 bilhão de dólares, esse projeto, 
justificado por seus idealizadores como providência iriadiável para 
se obter o controle da maior área florestal do planeta e monitorar o 
desenvolvimento sustentado daquela área, despertou, como não 
poderia deixar de ser, a cobiça internacional. Assim é que, segun
do o noticiário, mobilizaram-se na disputa 60 empresas de alta tec
nologia, de dezesseis países, coro o objetivo "de habilitar-se à sua 
execução. E intensa foi a Iriovímeiltação diplomática em Brasília,
no sentido de respaldar os interesses comerciais priVados das res
pectivas empresas estrangeiras. -

Para se aquilatar a dimensão desses interesses, basta ficar 
nas intervenções pessoais dos Presidentes Bill Clinton. dos Esta
dos Unidos, e François Mitterrand, da França, junto ao Presidente 
Itamar Franco - certamente os personagens mais importantes nes
se grande lobby montado pelas empresas concorrentes. Sem con
tar, ainda. a presença entre nós do Secretário- do Comércio 
americano, Ronald Brown, que aqui esteve para defender a pro
posta da empresa Raytheon, por sinal anunciada como vencedora 
na licitação julgada ao final de julho. Se o último número da revis
ta Exame não exagerou, foram estas suas textuais-pa1avras -Proferi
das em Washington ao saber do resultado: "foi uma-grande vitória 
para os negócios dos Estados Unidos e esta administração". 

Não é para menos. Ainda segundo a revista Exame, é o 
contrato mais caro do gênero neste ímal do século e o segundo 
maior fechado por uma empresa americana este ano, soniente su
perado por uma venda de aviões da Boeing e Mc'Donell Douglas 
à Arábia Saudita, no valor de 6 bilhões de dólares. 

Sr. Presidente, creio que preliminares até aqui levantadas 
são o bastante para evidenciar que o Senado deve dedicar especial 
atenção ao assunto, já que as preocupações desta Casa devem si
tuar-se em patamares superiores aos interesses momentâneos, mor
mente quando estes assumem os contornos do açodamento e da 
precipitação. 

E o mais grave é que se discutem matérias de tal natureza e 
importância Sem a participação do Parlamento, a quem se atribui 
constitucionalmente a análise última dessas operações. 

Então vem o prato feito e acabado, com_o_tempero das ine
vitáveis pressões para uma aprovação destituída de estudos mais 
aprofundados e gravados com o caráter da urgência urgentíssima. 

Não se confunda esta minha preocupação com qualquer ati
tude inamistosa tOrriada a priori contra o projeto. Apenas conside
ro que diante do exagerado sigilo em que o processo está 
caminhando, há razoável espaço para uma desconfiança patriótica. 
Afinal, segundo se informa, trata-se de wn projeto inédito, de 
grandes valores envolvidos e, supostamente por tratar de informa
ções estratégicas, não se está seguindo o ritual a que devem subor
dinar-se as concorrências públicas. Tanto assim que os termos do 
seu edital foram entregues ·diretamente às embaixadas de dezesseis 
países em Brasília, sob compromis.c;o de total discrição. A praxe é 
de que sejam eles publicados nos jornais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, já tivemos grandes erros no 
passado com investimentos não rastreados na real urgência e que 
só contribuíram para depauperar ainda mais a nosSa_ cOmbalida si
tuação financeira Fiquemos na lembrança mais recente da Transa-

rnazônica, da Ferrovia do Aço e da Usina Nuclear de Angra dos 
Reis, para não nos alongarmos demasiadamente. Todas maquiadas 
convenientemente para- apresentar-se à opinião pública como ina
diáveis alavancas do nosso desenvolvimento. 

Deram no que deram. 
Se mais atrás voltássemos e por certo encontraríamos emba

sarnentos sólidos para a convicção de que investimentos suntuosos 
e não prioritários foiam a causa primeira do nosso endividamento, 
até agora insolúvel, e provocador, ao longo da nosso história, dos 
inúmeros e humilhantes pedidos de moratória e de renegociações 
aos nossos credores externos. 

Mudou hoje a situação? Teria, de repente, o Brasil se toma
do um Eldorado em que a estabilidade econômica e a estabilidade 
social propiciam a aplicação de tal mOntarite em um projeto não 
imediatamente reprodutivo? 

Não e nãol Tcxlos sabemos da verdade e ela não é escondi
- da pelos nossos mandatários que, reiteradamente, vêm a público 
para pedir mais sacrifício ao povõ em nome da premente necessi-
dade da restauração financeira e ecmiõmica do País. -

Então, se as condições econômicas não estão permitindo 
que olhemos com segurança o futuro equilíbrio financeiro do País, 
não seria de bom alvitre que adiássemos essa questão e ficássemos 
no aguardo de ocasião mais propícia para a toniada de urD.a deci
são defmitiva? A prudência, sem dúvida, aponta nessa direção. 

Caso contrário, não lamentemos depois o ônus que se exigi
rá do Tesouro em nome de uma duvidosa urgência,. à cuSta de sa
crifícios inipostos- ·a tantas unidades carentes da federação que 
estão a reclamar. infrutiferamente, inVestimentos negados por su
postos déficits de caixa e que, fora de dúvida. seDam mUito mais 
reprodutivos e interessantes ao nosso desenvolvimento. 

Estivessem aqui para falar os representantes dos estados 
mais pobres, melhores conhecedores que são dos s_eus problemas 
regionais, e certamente teríamos a seSsão mais longa da nossa his
tória parlamentar. E seria ótimo, pOrque taJ.vez assim conseguísse
mos apagar a falsa impressão transmitida pelo Governo de que 
somos uma nação de tal modo perfeita na sua infra-estrutura que 
pode dar-se ao luxo de gastar com projetas faraônicos, O que na 
verdade sabe muito bem que não pode despender. 

De minha parte posso falar, e bem, das enormes carências 
do Tocantins e das dificuldades intransponíveis ·enoontradas por 
seus representantes para lá carrear recursos federais capazes de 
propulsionar um progresso regional que interessa à nação como 
um todo, peJo retorno rápido que o seu potencial garante. 

Não nos estendamos aqui sobre suas carências para não fu
ginnos do rnícleo das nossas preocupações, que, antes de partiCu
larizar, envolvem os interesses do pais como um todo. 
Permitõ.:.rrie, apenas ComO ilustração, lembrar que 99",6% da sua 
população não é atendida com saneamento básico, conforme esta-
tística do IBGE, advindo daí as inevitáveis conseqüências sobre o 
seu precaríssimo quadro de saúde. Grande parte de sua populaçãO 
vive do extrativismo, princl.pabnente da castanha do babaçu, en
quarito, por falta de recursos, só tem aproveitados 70 mil dos 5 mi
lhões de hectares de várzea encontrados no seu territ6rio. Além 
disso, faltam-lhe estradas para o escoamento da produção e detém 
o triste recorde do maior índice de analfabetismo do País. ComO 
disse, não será preciso alargarmos essas consiàerã.ções, pois ape
nas esses dados são suficientes para traçar- o perfil de wn estado 
cujo incrível potencial não recebe do Governo Federal a merecida 
atençãO. 

POiS bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tínhamos um 
projeto de grande porte, de retomo rápido e garantido, que seria a 
grande alavanca do desenvolvimento não só dessa terra como das 
outras unidades das Regiões Norte e CeD.ti'O:-Oeste. Trata-se da 
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Ferrovia Norte-Sul, projeto abandonado pela União com a repetiti
va desculpa de falta de recursos para investimento de tal ordem. E 
esse projeto estava orçado em 900 milliões de dólares. Vale dizer, 
bem menos do que esse projeto de Vigilância da Amazônia que se 
intenta desenvolver agora. 

Poderão os estrategistas do Governo provar a melhor rela
ção custo-beneffcio deste projeto etn comparação àquele? Não 
creio. Afinal em que serão beneficiados os habitantes da Região 
Amazônica com o SN AM? Haverá diminuição do cólera, o serin
gueiro terá melhor assistência, a população indígena não mais será 
devastada, os recursos florestais serão melhor aproveitados, a 
Amazônia terá iiüri-estrutura para o seu desenvolvimento? Nada 
disso se vislumbra do projeto. . 

Mas, muitos dirão, é a nossa soberania que está em jogo, a 
proposta de internacionalização da Amazônia é uiii fato. PoiS bem. 
suponhamos que sim, somente para efeito de argumentação. O 
Projeto SIV AM eliminaria essa ameaça? É evidente que não. De
tectado um perigo iminente pc:xferfamos, em sã consciência, fazer a 
ele frente com a notóri_a _pb_spl~S(:ência do annamento bélico naçio~ 
na!? Mais uma vez a resposta negativa se faz presente. E ainda que 
assim não fosse, não noS esqueçamos da relatiVídad_e que o concei
to segurança encerra. Afmal quem não lembra de dois episódios, 
até hisb:iônicos, que guardam a história recerite-ae dois países con
siderados os mais perfeitos em sistema de s_e_g:urança das suas fron
teiras, quais sejam os Estados Unidos e a ex-URSS? Pois bem, o 
primeiro teve a ingrata surpresa de ver um MIG 21 cllbaná aterri
sar na Flórida e o segundo teve que engolir a desfaçatez do pouso 
de um avião de pequeno porte em plena Praça Vermelha Estão aí 
os exemplos mais convincentes da 11:infalibilidade" do sofisticado 
sistema de radares com seus modernos equipamentos de apoio lo
gístico. Fiquemos aind_a no terreno da sobenuria._Foirealroente en
quadrada na prudência a escolha da empresa norte-americana 
Raytheon para instalar o Sistema de Vigilância na Amazônia? Pelo 
visto, há sérias divergências quanto a isso. 

Em julho deste ano o Tenente-Brigadeiro Ivan Frota exter
nou suas candentes preocupações pelo fato no Jornal de Brast1ia. 
Dentre outras coisas, afirmou que foi uma eScóllia pOuco conve
niente para o Brasil e que vai nos deixar numa situação delicada 
no que diz respeito à manutenção de nossa soberania. já que va
mos entregar o sistema de implantação dos radar_e_s a_psp,orte-ame
ricanos, sabidamente favoráveis à tese da internacionalização da 
Amazônia. 

E maiS: segundo o oficial, que por muitos anos trabalhou na 
implantação do sistema de defesa aérea e controle do tráfego aé
reo, 60% do equipamento existente no Brasil é francês, e com a 
construção de uma nova estrutura com equipamento diverso corre
mos o risco de perder o controle sobre o seu funcionamento e o 
conseqüente comando daquela região. Afirmando" que- exiStem ob: _ 
jetivos estratégicos por trás disso, e não apenas comerciais. Aquele 
militar expressa também sua indignação pelo fato de o Brasil, 
além de facilitar aos EUA o conhecimento de uma região tão im
portante como a- Amazônia, ainda vai lhes dever o financiamento 
de I bilhão e 300 )llÍ!hõcs de dólares. 

Sr. Presidente, sr-s-e Srs. Senadores, não sei se essas preo
cupações se fundamentam na realidade. Desconheçq, no entanto, 
se elas foram debatidas por quem de direito,pois em nenhum lugar 
li algum desmentido por parte das autoridades governamentais a 
esse respeito. 

De qualquer modo, é mais um item de grande relevância a 
ser esmiuçado pelo Congresso Nacional, sob pena de. mais uma 
vez, marcannos com a omissão o que deveria ser encarado co_mo 
papel principal do Parlamento no encaminhamento de questão tão 
séria. 

O Sr. Aureo MeDo- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. MOISÉS ABRÃO - Pois não, nobre Senador Aureo 

Mello. 
O Sr. Aureo Mello - Senador Moisés Abrão, V. Ex•. corno 

autêntico amazônida que é, está enfocando assunto de suma gravi
dade em relação à área à qual pertencemos, nós outros Srs. Parla
mentares que aqui se encontram. Não é a primeira vez que o Brasil 
abre a sua caixa de segredos e coloca nas mãos dos Estados Uni
dos da América do Norte a sua total visualização. Já houve época 
em que a Força Aérea Norte americana foi autorizada a fazer o le
vantamento aerofotograméttico de todo este País, dando oportuni
dade a que essa nação, dita amiga, fiCã.sse Com todOs- os detalhes 
do nosso solo, do nosso território, da no$sa aerofotogrametria. 
Agora V. Ex• está trazendo ao conhecimento do Congresso e- do 
Senado mais Um episódio que causa apreensão e suspeitas. Será 
possível que não tenhamos condições de fazer a nossa defesa da 
Amazônia, de verificannos, através dos nossos próprios meios, 
aquele planeta,. continente, que é toda a gíande extensão do extre
mo Norte? As palavras de V. Ex• __ induzem inclusive à abertura de 
Urna Comissão Parlamentar de Inquérito, para se veiifícar, em de
talhes, o que se deseja que aconteça ou o que está acontecendo. 
Enquanto houver aqui representantes autênticos do Amazonas, fi
que V. Ex• certo de que terá solidariedade absoluta e total, com a 
força gigantea proporcióitãâa pelo mandato que exercemos, que 
potencializa a nossa pequenez e agiganta os atos que possamos fa
zer e prestar em defesa da grande AmilZôti.ia e~ -conseqüentemente. 
da riqueza integral desta grande e extraordinária Nação que é o 
Brasil Muito obrigado. 

O SR. MOISÉS ABRÃO ,- Agradeço o aparte do nobre 
Senador Aureo Mello, Na verdaçle, tiãzemos o assunto a esta Casa, -
primeiro, pela importância que tem- para· o País a discussão desse 
tema. 

Não vim a esta tribuna colocar-me contra o projeto, mas, 
sim, para trazer ao debate nesta Casa, no Congresso Nacional, a 
prioridade e a necessidade imediata de que se instale um projeto 
dessa envergadura numa região que, reputo eu. teria sua segurança 
feita de uma forma muito mais eficaz com investimento na sua in
fra-estrutura e sua ocupação racional pelos brasileiros. 

Acredito que duraiite esses dias teremos ·a oportunidade de 
discutir e esmiuçar esse Projeto SIV AM:, que alguns julgam de 
muita prioridade. Se convencerem esta Casa de tal prioridade, te
nho absoluta certeza de que o Congresso Nacional não furtará ao 
Governo o seu apoio, para que se implante não só esse projeto mas 
qualquer outro que venha ao encontro do interesse do nosso povo. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Nobre Senador Moisés Abrão, 
gostaria, desde já, de solicitar um aparte a V. EX, mas somente 
após haver completado o seu pronunciamento, dada a importância 
do assunto. 

O SR. MOISÉS ABRÃO -.Pois não, Senador Eduardo Su
plicy. 

Continuando, Sr. Presidente, devo repetir o que disse antes. 
Não estou assumindo qualquer posição ·contrariamente preconce
bida. Estou aberto à persuasão, desde que ela se faça emoldurada 
pela verdade verdadeira, conveniente e convincente, demoP.Stiado
ra da sua subordinação à razão e à coerência aos postUlados escor
reitos que devem nortear as teses do chamado desenvolvimento 
econômico nacional. 

É preciso que o Congresso realmente se convença, à exaus
tão, de que não está sendo lev_ado pelo canto da sereia na premên
cia desse projeto, para cujo sustento e manutenção a Nação poderá 
se exaurir, criando anomalias orçamentárias, injustificáveis diante 
de investimentos muito mais prioritários, seja no campo da infra-



Agosto de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m Quinta' feira 25 4839 

estrutur~ seja no das áreas da educação, da saúde, da agricultura e 
da segurança terrestre dos cidadãos. 

Esse projetO envolve algarismos que requerem seja a verda
de encarada face a face pelo Parlamento brasileiro, inadmissível 
nela o ingresso dos subterfúgios, das elucubrações fantasiosas ou 
do terrorismo inidôneo. Se a ameaça existe a nossa soberania, seja 
ela demonstrada, com todas as letras, dentro do fórum próprio, que 
é o Congresso Nacional. 

Não é ela uma verdade axiomática, como não o é tainbém a 
inadiabilidade da execução do projeto. São verdades, se o forem, 
que devem ser provadas à opinião pública, sob pena de que esta se 
deixe dominar por um sentimento de escárnio govenlamental, 
diante de uma cidadania ainda muito longe de ser alcançada. 

Finalizo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, lembrando 
que o ano de 1994 nos oferece condições econômicits e financeiras 
bem difí&is e que a próxima década configura-se como portadora 
de enormes obstáculos ao equacionamento dos nossos gravíssimos 
problemas sociais. -

Faço votos. assim, de que existam argumentos suficiente
mente fortes para justificar esse investimento assustador para um 
pafs empobrecido. Oportunidade para ouvi-los não faltará, uma 
vez que já requeremos a presença do Ministro da Aeronáutica e do 
Ministro-Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presi
dência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. 

Aguardamos, portanto, as espemdas explicações que, de an
temão, deveriam ter sido dadas ao Poder Legislativo. Espero pos
sam elas ter a força de provocar a minha conversão, a tal ponto 
que me permitam aceitar o projeto como prioridade acima da solu
ção do nosso problema de mortalidade infantil, em que para cada 
1.000 crianças nascidas 200 não atingem o primeiro ano· de vida, 
devido à subnutrição e às doenças. 

O Sr. Ed.uard.9 Suplic~- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. MO!SES ABRA O- Concedo o aparte ao nobre Se

nador Eduardo Suplicy. 
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Moisés Abrão, V. Ex' 

traz para o Senado assunto da maior importância, na medida em 
que o Projeto SIY AM - Sis_tema de Vigilância da Amazônia, bem 
como o Projeto SIP AM, que são projetas congêneres, o Sistema de 
Proteção da Amazônia, envolvem programas e dispêndios da or
dem de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Certamente, temos a 
responsabilidade de examinar com muito cuidado em __ que medida 
um gasto desse valor é ou não prioritário~-e se esta é a oportunida
de adequada para realizá-lo. Além disso, devemos também exami
nar os procedimentos de definição sobre como os gastos estão 
sendo realizados, já que o projeto envolve a compra de um com
plexo sistema de rodares, de uso de satélites, de aviões, que serão 
adquiridos. em parte, no território nacional e, em parte, no estran
geiro, o que causará grande repercussão do ponto de vista de em
prego, de desenvolvimento de tecnologia e assim por diante. 
Portanto, maior ainda deve ser a nossa atenção. Tal como V. Ex•, 
considerei uma responsabilidade nossa estar atento a essa questão, 
motivo pelo qual apresentei. há poucos dias, um requerimento de 
informações com cerca de 14 perguntas, salvo engano, ao_ Ministro 
da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mário Flores. Além de 
apresentar esse requerimento, eu visitei o Ministro Mário Flores, 
oportunidade em que S. Ex•, juntamente com membros de seu Mi
nistério e do MiniStério da Aeronáutica, eXpôs-me alguns detalhes. 
Outros parlamentares da Bancada do PT poderiam estar presentes, 
segundo o :M:inistro, o que não foi poSsível, tendo em vista que 
grande parte de nossos colegas está em campanha. Informou-me o 
Ministro Mário Flores que encaminharia ao PreSidente do Senado, 
nesta semana ou nestes próximos dias, o conteúdo do Projeto SI
V AM, com as informações, as mafS COinjlletas pOSsíveis, para que 

os Senadores possam examinar a matéria, até pOrq)J.e O Senado 
deve apreciar e aprovar o Projeto SIV Alvi, na medida em que en
volve recursos externos. Aproveito a oportunidade, Senador Moi
sés Abrão, para indagar da Presidência se, porventura, já chegaram 
a esta Casa os documentos relativos ao Projeto SIV AM? Seria im
portante que esses documentos fossem distribuídos aos Srs. Sena
dores para exame detalhado e com o devido cuidado que a matéria 
requer. Acredito que o Presidente Amir Lando poderá prestar-me 
essa informação. -

O SR. PRESIDENTE (Amir Lando) - Quero informar a 
V. :sxa que a Mesa não tem conhecimento de que as respostas de 
seu ofício tenham chegado a esta Casa. 

O Sr. Eduardo Suplicy- São duas coisas distintas, Sr. Pre
sidente. Eu encaminhei um requerimento à Mesa que, salvo enga
no, deve aguardar a reunião da mesma, que, segundo infonnação 
do Senador Júlio Campos, se realizará riã. pr6xfrna semana. 

O SR. PRESIDENTE (Amir Lando) - Não houve ainda 
deferimento e nem as outras informaÇões chegaram à Mesa, que 
Poderão ser ieiteradas pela Mesa. 

O Sr. Eduardo Suplicy - O requerimento de infonnações 
ainda deve ser despachado, mas, além disso, ele está encaminhan
do o Projeto SIV AM. O meu requerimento de informações contém 
solicitação detalhada de alguns assuntos. Mas, dentre outras preo
cupações, Senador Moisés Abrão, acreditÕ que precisamos saber 
muito bem, por exemplo, como é que se deu o processo de decisão 
de escolha, já que este não ocorreu através de wna licitação em 
termos normais, porque foi wn processo de escolha pelo fato de se 
destinar a algo considerado estratégico. Havia dois consórcios: um 
de origem francesa, outro de origem norte-americana. Gostaria de 
relembrar alguns fatos. 

O SR. PRESIDENTE (Amir Lando) -Gostaria de lembrar 
ao nobre aparteante que o tempo do orador já está esgotado. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Vou procurar abreviar, mas há 
alguns fatos importantes que gostaria de mencionar. n Secretário 
de Comércio do Governo dos Estados Unidos, Ronald Brown, es
teve aqui, ao final do primeiro semestre, e, na residência do Em
baixador dos Estados Unidos, encontrou-se com alguns 
parlamentares, dentre eles, eu. Nessa ocasião, ele disse da impor
tância do Projeto SN AM para o Governo dos Estados Unidos. A 
própria imprensa expressou que tanto o Presidente dos Estados 
Unidos. Bill Clinton, quanto o Presidente da França e os Ministros 
de ambos os governos se empenharam sobremodo nesse assunto. 
Nós, parlamentares, ouvimos, de ambos os lados, preocupações 
sobre esse tema. Por exemplo, a certa altura dos entendimentos, 
representantes do Governo Francês afumaram que, talvez, fosse o 
mais adequado que ambos os consórcios, meio a meio, participas
sem do projeto, na medida em que haveria vantagens para os dois 
lados. Entretanto, a decisão de conceder todo o projeto para o con
sórcio dos Estados Unidos acabou surpreendendo o lado francês. 
Seria iriiportante que o Senado Federal obtivesse profundas expli
cações acerca das razões dessa escolha. Talvez pudéssemos ouvir 
as diversas partes. Será que, além do requerimento de inforrilações 
e das informações que serão encaminhadas a esta Casa, não seria o 
caso de convocannos o Ministro da Secretaria de Assuntos Estra
tégicos para expor. enl detalhes, esse assunto Perante o Senado? Ê 
a sugestão que formulo a V. Ex", porque considero da maior im
portância que o Congresso Nacional esteja muito atento a essa ma
tériã.. 

O SR. MOISÉS ABRÃO - Agradeço o aparte do nobre 
Senador Eduardo Suplicy. 

Quanto à convocação do Ministro, nobre Senador, quero in
formar a V. Ex• que já encarninhamos um requerimento convocan
do não só o MinistrO da Secretaria de Assuntos Estratégicos, como 
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também o Ministro da Aeronáutica, área que está afeta à eXecução 
deste projeto, para que estejam presentes nesta Casa para que pos
samos debater a fundo es_se projeto. Na verdade, as infonnações 
que temos são escassas, praticamente as mesmas passadas à im
prensa. 

A imprensa tem divulgado que a escolha do Consórcio nor
te-americano deveu-se, sobretudo, em razão do fmanciam_ento to
tal do projeto, já que o_ consórcio firuicês quetla fuianciar apenas 
50% e havia um diferencial nos valores globais, mas era um dife
rencial muito insignificante, em razão do volwne total do projeto. 

Tem sido passada à imprensa a importâriCia desse projeto 
para a Amazônia, em termos de navegaçãO aérea,- para o controle 
do tráfego de aviões clandestinos, principalmente para o controle 
do tráfico de tóxico, inclus1ve mapeamento hidrográfico e mapea
mento florestal. 

Acho difícil essa importância para o controle de tráfego aé
reo da Ama~nia, já que temos concentrado naquela região apenas 
6% do tráfego aéreo nacional. 

Poderão citar o acidente com um avião da Y AR.IG e que_ se 
existisse esse sistema não teria ocorrido. O avião perdeu a sua rota 
quando se_destin_ava a Belém. Foi uma falha humana e n_ão uma fa
lha de comunicação, já qUe naquela região os aviões navegam 
através do VOR, ou seja, através das rádios de AM. O piloto, por 
ter mudado a freqUência para ouvir umjogo de futebol, quando 
tentou sintonizá-la novamente, a AM já não sinalizava mais e ele 
perdeu sua rota. 

Portanto, essa proposta é incrível, já que aquela região está 
completamente despovoada de rádios AM, que poderiam servir 
para o controle de_ navegação. 

Tráfico- de tóxiCos? Se fosse assim, não haveria na Região 
Centro-Sul aviões clandestinos voando com tólti.cos,_ porque aqui 
já dispomos do sistema Cindacta, que opera com o mesmo que se 
quer instalar na Amazônia. 

Dizer que aquilo ali vai impedir que entre qualquer aerona
ve no nosso espaço aéreo sem se identificar, também não aciedito. 
Aqui em Brasília, com o Cindacta, enlramos aqui num vôo visual 
e pousamos ali em Luziânia Sem que o Cii1dacta nos identifique. 

Esses equipamentos jamais poderão ide_ntificy o tipo de 
aeronave que está sobrevoando a região. No máximo, Se Saóerá 
que há uma aeronave sobrevoando a região. 

Ora, sabemos que aquela região é desprovida de base aérea. 
Se fôssemos vigiar, teríainos qUe, toda vez que se detectasse uma 
aeronave não identificada naquela região, deslocar um Mirage de 
Anápolis para ir lá e identificar essa aeronave, seria um dos maio
res absurdos. 

Então, há urna série de indagações que temos interesse que 
os Ministros da área nos tragam Jfal:ã-que~possãífios· debater e 
constatannos a real importância desse projeto. ~ao ternos -nenhu
ma indisposição relativa à implantação. Creio que é sempre mais 
um avanço nessa área de alta tecnologia. Julgamos ser muito im
portante a discussão da necessidade e da prioridade da implanta
ção imediata desse projeto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs Senadoras, dou por 
cumprido o meu dever, que era o de trazer para o Senado motiva
ção para um debate que reputo da maior iriipoitãncia e que não 
pode ser minimizado em nome de uma suposta caracterização do 
assunto como sendo estratégico ou de segurança nacional e, via de 
conseqüência. sem dar márgem a discussões sérias e aprofundadas. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Moisés Abrão, o Sr. 
Gilberto Miranda deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Amir Lando. 

Dura~te o disCu-rso do Si-.- Moisés Abrão, o Sr. 
Amir La.ndo deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Aureo Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MJRANDA (F'MDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, acabo 
de submeter à Mesa requerimento de informações dirigido ao 
Exmo.'() Sr. Ministro da Fazenda, no qual solicito os seguintes es
clarecimentos: 

1 - V alar dos recursos retidos pela empresa Pe
tróleo Brasileiro S/ A - PETROBRÁS, a título de em
préstimo compulsório incidente sobre o . preço dos 
combustíveis e não repassados ao Tesoi,JI()- NaciOnal, 
bem como o valor desses débitos atualizados monetaria
mente, de acordo com os índices oficiais, a~ 30 de ju
nho de 1994. 

2 - Discriminação dos débitos dessa empresa re
lativamente aos tributos adminfstrados pela Secretaria da 
Receita Federal constituídos nos últimos oito anos. 

O requerimento, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, visa 
obter dados oficiais s-obre os débitos apurados pelas autoridades 
fiscais e de responsabilidade da Petrobrás para Com os cofres pú-

- bUcos que, segundo declarações do ex-Secretário da Receita Fede
ral, Dr. Osíris Lopes Filho, publicadas nos jornais O Globo e O 
Estado de S. Paulo, no último dia 19 de julho, atingiu I bilhão de 
dólares. 

De acordo com as referid~ _reportagens, essa surpreendente 
cifra inclui 430 milhões de dólares refereDtes à apropriação indébi
ta do empréstímo compulsório sobre combustíveis iri$tituído ilo 
governo Samey pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento- FND, 
pago pelos consumidores no período de 1986 a 1988 ao Tesouro 
Nacional. 

Imaginem, Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, que todo 
empresário deste País que tem seu imposto retido, que retém em 
seu cofres-os :iinpostos devidos à União, foi -considerado crimino
so, até bem pouco tempo, quando da gestão do Secretário Osúis 
Lo_pc;s Filho na Receita Federal, que pediu a prisão desse empresá
rio. É estranho o tratamento diferenciado que se dá aos presidentes 
e diretores de estatais. Quase todas devem à Receita Federal, de
vem ao COFIN"S, devem Imposto de Renda e ao ll\I"SS. Ê de se es
tranhar que o Senhor Presidente da República não pressione o 
:Ministério da Fazenda e, conseqüentemente, a Receita Federal, 
para que as empresas públicas paguem aquilo que devem ao Erário 
e, assim. possamos alocar mais recursos para a educação, saúde e 
habitação. 

Na mesma oportunidade, o Dr. Osíris informou que de acor
do com a auditoria feita na estatal, a Petrobrás devia outros 49 ti
pos de impostos diferentes, inclusive a Contribuição para 
Financiamento da Seguridade- COFINS; o Imposto de Renda so
bre o lucro da empresa; e o imposto sobre a importação de petró
leo. 

Se a Petrobrás, que é tida como modelo de administração no 
Brasil, que detém o monopólio da exploração do petróleo, que é 
privilegiada em tudo neste País, --deiXa de pagar 49 tributos ao Te
souro Nacional, imaginem como se comporta o resto das empresas 
brasileírã.s e das estatais -em relação aos tributos pagos pela popu
laç_ão. 

Sr. Presidente, srs e .Srs_. Senadores, numa atitude tfpica 
das burocracias onipotentes e, ao mesmo tempo, irresponsáveis 
porque desacostumadas a prestar _contas de seus ates à sociedade e 
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a seus representantes eleitos, a Petrobrás joga a culpa sobre a Ele
trobrás. A holding estatal do setor elétrico estaria devendo 650 
milhões de dólares, referentes à venda de combustíveis para suas 
concessionárias que operam com usinas terrnoelétricas. 

O Dr. OsúiS.. ao meu ver, estava coberto de razão quando 
insistiu- em que- não haveria a menor possibilidade de se fazer o en
contro de contas pedido pela Petrobrás, já que se trata de débitos 
diferentes. É a Petrobrás que deve ao Tesouro Nacional, sem con
tar as dívidas da Eletrobrás. Não deveria haver, em hipótese ne
nhmna, encontro de contas, e sim aquele que deve ao Tesouro 
deveria prestar contas diretamente ao Tesouro. _ 

A propósito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o ex-Secretário 
da Receita Federal é digno de uma agradecida homenagem do es
poliado contribuinte brasileiro, pois pela primeira veZ coiiSegiiiri 
fazer com que a autoridade tributária entrasse irrestrifãmente na 
Petrobrás, abrindo a famosa "caixa-preta" financeira da estatal. 

Com efeito, sempre foi um absoluto mistério a dupla atitude 
exibida pela Petrobrás e, diga-se de passagem, todas as grandes es
tatais brasileiras: a um tempo, tão sovinas em seu relacionamento 
com o Fisco e tão generosas- ao cumular seus funcionários com 
vastíssimos elencos de vantagens dessas opíparas comucópias, que 
são seus fundos de pensões, aliás, sustentados em boa medida pelo 
Erário! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, já passou da hora de o povo 
brasileiro saber que, ao contrário do que trombeteiam os ideólogos 
do corporativi-smO egoísta e do nacional-socialismo tupiniqufin, as 
estatais não sãó patrimônio-da Nação. 

Elas pertencem, na prática, aos seus burocratas. "Usam re
cursos públicos", como se cansa de denunciar o Deputado e ex
Ministro Roberto Campos (PPR-RJ), "para construir o patrimônio 
privado de seus funcionáriOS". 

Isso já foi eXaUstiVa e iirefutavelmente comprovado pelo re
latório da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, de auto
ria do Senador Cid Saboia de Carvalho, que veio à luz em março 
do ano passado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o estupro cometido pelos 
fundos de pensões das estatais contra o Tesouro reduz o "esquema 
PC" e as estripulias dos anões do Orçamento a mero punguismo de 
lotação. 

De acordo com o relatório da CPI, os fundos de pensões das 
estatais extorquiram do Erário 1 bilhão e 274 milhões de dólares. 
Eis o tarnanbo das doações, fora dos limites legais à PREVI, do 
Banco do Brasil; à PETROS, da Petrobrás; à SISTEL, da Telebrás; 
à V ALIA, da V ale do Rio Doce; à PORTUS, da extinta Portobrás 
(imaginem se ainda estivesse funcionando!); à Previnorte, da Ele
tronorte; e à PREVIRB, do Instituto de Resseguros do Brasil. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores. a lei é claríssíma quanto 
ao duplo limite para essas contribuições. De um lado, elas não po
dem exceder a 7% da folha de pagamento; de outro, a razão máxi
ma entre a contribuição do empregador e do empregado deve ser 
de 2 para I. . 

O relatório indica que a PETROBRÁS~ para fixanno-nos 
apenas no seu caso, deve ao povo algo mais que o cumprimento da 
velha promessa de auto-suficiência em petróleo, missão para a 
qual foi explicitamente criada na distante década de 50. Só em 
1992, ela repassou à Petros 22% da folba! 

Em 1991, Sr. Presidente, Srs .. Senadores, a Petrobrás pa
gou coroo dividendo (melhor seria dizer esmola) ao Tesouro Na
cional, seu acionista majoritário, inisórióS 16 milhões de dólares, 
comparados aos cerca de 20 milhões de dólares com que mimo
seou os seus funcionários, ao arrepio da lei. 

Pouco importa que, naquele mesmo ano, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a empresa tenha contabilizado um prejuízo líquido da 

ordem de 236 milhões de dólares. A façanha se repetiria no exercí
cio seguinte: coritra um lucro de 5 milliões de dólares, a Petrobrás 
doou aos seus funcionários 70,3 milhões de dólares acima dos li
mites legais. 

Como se não bastasse, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse 
paquiderme estatal sentou-se, também ilegalmente, sobre os re
cursos oriundos do imposto de importação de combustíveis, insti
tuído com a finalidade expressa de financíar reparos urgentes nas 
mortíferas rodovias deste País. Isso para não mencionar o siStemá
tico calote de royalties perpetrado pela PETROBRÁS contra esta
dos produtores, como o Rio de Janeiro. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, numa última evidência das 
injustiças e distorções que o monopólio estatal do petróleo eterni
za, :Peririifain-me-aludir aos resultados de um esUJ.do que Armando 
Castelar Pinheiro, do BNDES, e Laura Ramos, do IPEA, acabam 
de produzir, para publicação no número de setembro próximo da 
revista chilena Estudios de Economi~. De acordo com a pesquisa, 
intitulada "Diferenciais inter-setoriaíS-de salários e distribuição de 
renda no Brasil", o monopólio instaurou um verdadeiro apartheid 
nó mercado de trabalho brasileiro. 

Na extração e refino do petróleo, os salários são cinco vezes 
maiores que os dos empregados dos setores menos remunerados, 
como os dos empregados domésticos e dos trabalhadores na agro
pecuária. Estes trabalhadores são penalizados com salários que es
tão 28% e 33%, respectivamente, abaixo da média geral. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, parafraseando Fidel Castro, a 
História não absolverá os políticos e autoridades governamentais 
que, acovardados pelo lobby corporativista dos barões estatais, 
não aproveitaram o ensejo da Revisão ConstituCional para em
preender as refonnas de que o nosso País tanto necessita para po
der entrar no Terceiro Milênio pela porta da frente: a refonna do 
Estado e a liberalização da economia. com destaque para a elimi
nação dessas excrescências-anacrônicas que são os monopólios es
tatais do petróleo e das comunicações. 

No entanto~ o próximo governo, qualquer que seja sua colo
ração ideológica e ·sua matriZ político-partidária, não poderá mais 
empurrar o problema com a barriga Será impelido a enfrentá-lo 
por dois estímulos poderosos: de um lado, o círculo da miséria, ig
norância, doença. fome e violência que nossa "Índia" vai fechando 
em tomo de nossa "Bélgica"; de outro. o apelo irrefutável do efei
to-demonstração de experiências- estrangeiras (privatização russa, 
desregulamentação chinesa) e também brasileiras. Afinal, o relató
rio de pesquisas da Fundação Getúlio V argas sobre as 50 maiores 
empresas do Brasil, em 1993, indica que a CSN, privatizada há um 
ano, já é a maior firma privada de capital nacional, terido saltaôo 
do 18° para o 6° lugar no ranking geral das empresas brasileiras. 

O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex* um aparte, nobre 
Senador Gilberto Miranda? 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Com todo prazer, nobre 
Senador Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Gilberto Miranda, creio 
que V. Ex•, neste momento, fere o acorde fundamental dessa sin
fonia que está elaborando, porque o seu discurso é por demais 
rico. Fere uma série de assuntos e, agora. chegou a um ponto que 
considero, sem dúvida algwna, fulcral. Nobre Senador, quando 
examinamos uma estatal, começamos a perguntar por que, muitas 
vezes, num detenninado momento, ela apresenta um desenvolvi
mento muito grande e. depois, não o tem mais? Na verdade, as 
pessoas que hoje reclamam que estamos privatízando são justa
mente aquelas oriundas do pensamento que criou as dificuldades 
para que as estatais existissem. Coloca-se cada obrigação para a 
vida das estatais e seus dirigentes que se toma impossível a sua 
vida! Há poucos dias, esteve aqui o nobre Siiperiirfundente da Em-



4842 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Agosto de 1994 

braer, Dr. Ozirci Silva, engenheiro, Coronel-Aviador, um dos 
maiores executivos deste País, um homem de inteligência ímpar. 
Ele disse que só há uma maneira de salvar a EMBRAER: tornan
do-a privativa, porque ela passaria a ter a agilidade de que precisa. 
E começou a explicar as razões, mas nós nem precisamos das ex
plicações do ilustre engenheiro e executivo. Vejam o caso da Usi
minas, em Minas Gerais: causou uma polêmica enorme neste 
Plenário quando da sua privatização, porque foi a prirrieira grande 
empresa a ser privatizada. O único ·parlamentar de Minas Gerais_, 
aliás, o único- homem público de Minas Gerais que teve coragem 
de falar que era favorável à privatização_ da U siminas fui eu. Pois 
bem, a Usiminas foi privatizada, a sua diretoria é a mesma de an
tes, mudou apenas o seu estatuto, e essa empresa que, até então, 
dava lucros minguados, passou a ter lucros de 247 milhões de dó
lares já no exercício pi"óximo passado. Vale dizer, que se colocar~ 
mos o Imposto de Renda e mais as obrigações agregadas ao _lucro, 
53% disso irão para os cofres do País. Nunca, nunca a Usiminas 
pôde retomar essa quantidade de recursos aos cofres públicos. 
Vale refletirmos um- poUquinho ·sobre- -privatização e estatização. 
Não sou contra empresa estatal, acredito até que seja preciSO criar 
algumas no Nordeste para desenvõlver aquela região. No entã.J.J.to, 
no momento em que começarem a canrinhar, teremos que entregá
Ias à iniciativa privada. Juscelino Kubitschek não estava errado 
quando criou a USIMINAS, nem Getúlio V argas quando criou a 
Companhia Siderúrgica Nacional. Todavia. estaríamos flagrante
mente errados se, neste momento, continuássemos a mantê-las, 
pelo simples fato de que empresas, muitas vezes, precisam de cha
mada de capitais. Quem? Qual o Parlamentar deste Congresso Na
cional que votará uma chamada de capital de 200 ou 300 milhões 
de dólares para uma empresa estatal fabricar aço, avião, quando 
está faltando dinheiro para pagar os hospitais, professores, bem 
como recursos para atender às obrigações básicas do Estado? Não 
estou dizendo, com isso, que o Estado deve ser mínimo, -não deve 
ter empresas. Na escala de prioridades, as necessidades básicas de 
que o Estado precisa cuidar, sem dúvida alguma, é quanto à saúde, 
à educação, à justiça, à segurança. Poderíamos alegar que se se re
formasse o Estado, teríamos empresas estatais competentes. A 
meu ver, é preciso definir o fipo de Estado que queremos. Prefiro o 
Estado adimplente com o cidadão e inadi.mplente com a empresa. 
Eu gostaria de ter o Estado adimplente com a empresa e com o ci
dadão. No entanto, estamos vendo pessoas querendo um Estado 
adimplente com a empresa e inadimplente com o cidadão. É dever 
do Estado - reza a Constituição - é-direito do cidadão e obrigação 
do Estado a Saúde e a Educação. Como estamOif c-om a Sallde e 
com a Educação? Quanto ganham wn professor universitáiio e um 
professor primário neste País? Como anda a n_ossa Justiça, com 
equipamentos do século passado, e nós cobrando-lhe celeridade? E 
ainda alguém diz para colocannos mais 300 milhões de dólares 
nesta ou naquela empresa. Nobre Senador, V. Ex- disse-o muito 
bem: não temos que ser obscurantistas. Esse negócio de copiar 
pura e simplesmente aquilo que acontece lá fora talvez seja um 
pouco de imbecilidade, mas deixar de copiar experiências extraor
dinárias, corretas, é, no mínimo, uma burtice~-Vejamos o exemplo 
desses países que estão avançando. Desculpe-me, nobre Senador, 
por ter tornado o tempo de V. Ex•, pois o meu aparte já vai bem 
longe. Eu gostaria de relatar que eu já era Parlamentar e o Brasil ti
nha 1.8% do Pm do chamado mundo ocidental e cristão. Hoje, 
desse dito mundo ocidental e cristão não participamos nem com 
0,9%; caímos pela metade na participação e vamos continuar cre
scendo feito rabo de cavalo. _Enquanto as potências mundiais estão 
na terceira ou na quarta onda, nós discutimos o passado. O pior é 
que esses que estão discutindo o passado se autodenorninam "pro
gressistas". Progressistas de quê? Do sepultado? Nobre Senador, 

temos de ter coragem de avançar, porque, cada vez que colocamos 
aqui um discurso heróico para defender-nos ou para defender cor
porações, aumenta o número de desempregados, aumenta o núme
ro dos famintos, awnenta a inadirnplência deste País para com 
seus cidadãos, que não têm assistência na Educação e na Saúde. 
Como andam as nossas rodovias? Quantas hidroelétricas eStãO pa
radas? E nós, no caso, estamos a defender, muitas vezes, nobre Se
nador, pontos de vista do corporativismo sepultado, segundo a 
melhor teoria econômica do Século XVU. Alguns defensores do 
corporativismo estão aqui a me dizer que são progressistas. Pe
guem os teóricos e verifiquem: no Século XVll foi sepultado o 
corporativismo, o que, contudo, não aconteceu aqui no Brasil 
Aqui, estamos fazendo renascer o corporatiVismO e, ainda, com a 
aura de avanço, de progresso. Peço perdão a V. Ex• por enxertar 
em seu discurso essa minha falação. O discurso de V. Ex,• é cheio 
de conteúdo e de idéias que precisamos discutir e debater. Não 
pude me conter. Parabenizo V. Ex- pelo brilhante discurso que traz 
esta tarde ao Plenário do Senado Federal. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço o aparte do 
nobre Senador e amigo Ronan Tito: 

Eu queria lembrar aos Srs. Senadores _que começo a ficar 
assustado com o fmal de mandato do Senhor Presidente da Repú
blica, pelas noticias que estamos lendo nos jornais, pelo discurso 
do Senador Moisés Abrão, hoje, nesta Casa sobre o projeto SI
V AM., com a notícia do Ministro da Integração RegiOnal. Fala-se 
no apagar das luzes, nos últimos 4 meses de um Governo, de um 
projeto de 1.5 bilhões de dólares para o SN Al\1; fala-se num pro
jeto de 2 biJhões de dólares _que pode ser 3 bilhões ou 4 bilhões de 
dólares; não eXiste projetO para a- transpOsiÇãO do São Francisco. 
Fal_a-se em reativar o projeto nuclear, ou seja, o projeto de Angra, 
colocando mais 600 milhões de dólares. 

Diziam-me alguns Senadores - não velhos Senadores, mas 
Senadores velhos nesta Casa, com segundo mandato -. que, no 
apagar das luzes de Governo, eles pagam os amigos, os inimigos, 
dão dinheiro para tudo, para livrar a cara de todo mundo que tenha 
a receber do Estado. Por que o Governo não pensa nas vinte e duas 
hidioelétricas paradas no País? Por que o Governo não pensa em 
destinar recursos para as rodovias que estão esburacadas n_p País 
inteiro? Estamos assistindo acidentes dia e noite. Por que o Gover
no não planeja recuperar a saúde pública, a rede hospitalar ou pa
gar-lhe diárias mais dignas? Não sei por que o Governo perdeu o 
poder de planejar; só se fal~ neste País, em inflação, inflação,- in
flação ... ; todavia, não se fala como gastar melhor os impostos arre
cadados da população. 

- É lamentável, Senador Ronan Tito, que, desde o início da 
fiscalização do Secretário da Reccita FeQ.eral, até o dia em que S. 
s• saíu,_ nenhwn diretor, nenhum presidente de estatal teve seu 
nome colocado na lista. Nenhuma prisão foi pedida. Será que é 
pelo fato de os políticos terem indic;ado esses presidentes, esses di
retores ou será que é pelo fato de a Presidência da República. para 
fazer acordo com os p~tidos, ter dado mais de oitocentos cargos à 
classe política? Essa é uma pergunta que fica: 

Está na hora de o novo Secretário da Receita começar a fa
zer uma fiscalização geral, total, nas empiesas do Estado. V amos 
começar a pedir a prisão do presidente da estatal que não recolheu 
os tributos à época em que foi presidente ou daquele que ocupa o 
cargo atualmente. 

Tenho a certeza, Senador Ronan Tito, de que as cadeias 
iriam ficar um_ pouco mais cheias_. Lamentavelmente, isso não irá 
acontecer. Elas vão continuar_ s_uperlotadas com aqueles que rou
bam, às vezes, para poder sobreviver, para poder comer. Ladrão 
grande não é apanhado. 

Vou passar ao final do meu discurso. 
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No entanto, o próximo governo, qualquer que seja sua colo
ração ideológica e seu matiz político-partidário, não poderá mais 
empurrar o -problema com a barriga Será hilpelido a enfrentá-lo 
por dois estímulos poderosos: de um lado, o círculo da miséria, da 
ignorância, da doença, da fome e Violência de nossa 11Ífidia" vai fe
chando em tomo da nossa "Bélgica"; de outro, o apelo irrefutável 
do efeito-demonstração de experiências estrangeiras (privatização 
russa, desregulamentação chinesa) e também brasileiras. Afinal, o 
relatório da pesquisa da Fundação Getúlio V argas sobre as cin
qüenta maiores empresas do País em 1993 indica que a CSN, pri
vatizada há um ano, já é a maior frrma privada de capital nacional, 
tendo saltado do décimo oitavo para o sextO lugar no ranking ge
ral das empresas brasileiras. Em segundo e terceiro lugares, res
pectivamente, aparecem as também privatizadas U siniin.ãs e 
Tubarão. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Gilberto Miranda, o 
Sr. Aureo Me/lo, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Júlio Campos, r Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Pela ordem. Sem re
visão do orador) - Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, assumo 
esta tnbuna, neste 24 de agosto, data fatídica na História do Brasil, 
que marcou o dia do suicídio de Getúlio V argas e que marcou 
também, há dois anos, a leitura do relatório, que não foi um suicí
dio mas uma denúncia que resultou no afastamento do então Presi
dente Collor. 

Foi um trabalho exaustivo de investigações, em que o Poder 
Legislativo mostrou a sua capacidade de levar a bom termo, de 
forma proficiente, segura e séria, uma itivestigação parlamentar, 
no uso da soberania popular inerente ao Poder Legislativo. que é o 
poder de fiscalizar o Poder Executivo. 

Lia eu, naquele dia, Sr. Presidente, que o ambiente demo
crático do País e a vontade popular estavam ansiosas para estabe
lecer sua soberania no mais puro Sentido da democracia 
participativa, consagrada no parágrafo único do art 1 o da Consti
tuição. Permiti-me, naquele momento, dizer que era preciso mu
dar: "Mudar é urgente; é preciso mudar a ética do poder, e o povo 
brasileiro está comprometido com esta mudança ... 

Se passássemos os ollios no horizonte desses últimos dois 
anos, poderíamos verificar que, realmente, mudou o País, mudou o 
Presidente da República, que instaurou nOrinaS ética-. na conduta 
da Administração Federal, que resgatou os bons costttmes na práti:. 
ca administrativa; niridou, sobretudo, o eixo do poder. E a suces
são se desenvolve neste horizonte onde o povo brasileiro exige, ao 
menos em boa parte das pesquisas, um pressuposto dos candida
tos, que é a condição ética e inoral. 

Mas eu poderia lançar um desafio a este- Congresso numa 
indagação: mudou o processo político em si, na sua-essência? Mu
dou o tom das campanhas eleitorais, ã influência do poder econô~-
mico no processo eleitoral? -

A esta pergtmta, sem realizar uma pesquisa, poderíamos 
responder que não, que o processo eleitoral continua _ _viciado pela 
influência brutal do poder econôrnico. Ainda n_ão _modificamps 
pontos essenciaís nO que diz respeito às campanhas eleitorais. 

Indagava eu e fazia proposições no art. 10 do meu relatório 
sobre o fmanciamento das campanhas. Quem fmancia aS cainpa
nhas? Por que se fmanciam as campanhas? Que objetivo leva os 
financiadores das campanhas a gastar dinheiro para eleger este ou 
aquele candidato? De onde vêm esses recursos? 

E diretamente respondia, e respondo hoje com a mesma se
gurança: àO Erário. Há em grande pane dos Estados da Federação 
um processo em curso de extrair dos orçamentos públicos, nas lici
tações, nos contratos de obras e serviços, mna margem dedicada a 
financiamento de campanhas. 

Pregava eu, como solução definitiva, para expimgir esse 
projeto coniipto e corruptor nas eleições nacionais, na necessidade 
imediata de ser criado um fundo especial de campanha destinado 
aos partidos políticos, um fundo realista que, realmente, pudesse 
fazer face às despesas de campanha, claro, equacionadas em quan
titativos racionaís, não permitindo o exagero· dos gastos, a ostenta
ção de certos candidatos que despendem fortunas na conquista de 
um mandato e que depois têm que se locupletar do cargo para re
por o patrimônio desfalcado. 

É claro que isso n_ão enc~mtrou eco neste Congresso Nacio
nal! Não encontrou eco. porque aqueles talvez que tinham as lide
ranças necessárias para dar impulso a projeto dessa natureza não 
se sensibilizaram ou não acreditaram no processo de limpeza mo
ral que o Brasil necessariamente deveria percorrer. Andamos al
guns passos nesse caminho, mas estamos longe de conquistar os 
pressupostos de uma democracia verdadeira, de um processo elei
toral limpo, para que a vontade popular flua direta e espontanea
mente para ser hígida e correta. 

Estamos longe de conquistar um espaço na democracia bra
sileira que poderá consolidá-la, porque, enquanto a vontade popu
lar for viciada, induzida, manjpulada, vamos ter sobremodo o 
governo dos ricos, dos mais poderosos, daqueles que realmente 
têm influência no contexto dos negócios que -se estabelecem com a 
administração pública. 

É difícil. Sr. Presidente, enfrentar um campanha eleitoral 
somente munido de princípios. É impossível atravessar esse mare
moto da campanha apenas com a bandeira da decência e da digni
dade. 

Nós, infelizmente, podemos denunciar que no Estado de_ 
Rondônia ainda se faz presente a influência brutal e absoluta do 
poder econômico. Os CandidatoS OficiaiS encontram todas as facili
dades. todos os recursos ne_ces_s_ários para pintar todos os muros e 
pedras de Rondônia, mas não conseguem gravar os seus nomes na 
História. Esta gente, que tem todas as facilidades, que detém o 
controle de todos os negócios, pode, sim, conquistar os recursos 
para aniquilar aqueles que apenas têm uma mensagem, têm um 
exemplo de vida,. têm o esforço e o trabalho realizado. Pode, mas 
eu, que acredito na verdade:, que sou um obreiro_ dos princípioS qi.Ie 
estão gravados na alma, creio ainda que, na vitOria, itesta luta bru..: 
tãl entre o bem e o mal, há espaço para a representação -fidedigna, 
para a representação comprometida com os interesses gerais e com 
o bem-estar da Nação. 

Sr. Presidente, infelizmente entramos para esta campanha 
eleitoral sem modificações profundas na Lei Eleitoral que pudes
sem reverter o quadro dominante. É aquele mesmo esquema de 
PC/Collor, que propiciou a vit6riã do ex-Presidente. Hoje_,_ de ma
neira mais sutil, cava-se, cavilosamente, os recursos para continuar 
o mesmo processo de interesses, a mesma mineira insiiliOsa de 
embair o povo e negar a vontade genuína da população brasileira. 

Sei, Sr. Presidente, que alguns avanços aconteceram, mas 
não será com os bônus que não têm nenhum acesso no financia
mento das campanhas, não será com as nlodificações havidas no 
horário gratuito de televisão para a propaganda eleitoral, não será, 
enfun, toda essa pressão da população, que queria mudanças pro
ful)_çlas no País, que vai devolver à democracia brasileira um _pro
cesso eleitoral _limpo, sincero, onde o povo _se manifeste 
espontaneamente. 
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Sr. Presidente, quero ressaltar que, exatamente há dois anos, 
o País e a Nação tomavam conhecimento de um relatório que ha
veria de infundir profundas reformas no processo político brasilei
ro. Exatamente naquele 24 de agosto citava Getúlio Vargas, 
quando este afirmou, lembrando o apóstolo João: "Conhecereis a 
verdade, e a verdade vos libertará." Quase se:mpre é fácil encontrar 
a verdade, difícil é, uma vez encontrada, não fugir dela 

Espero que a Nação não fuja-dessas verdades._ Não posso 
deixar de acentnar essa ponta de frustração, porque, mais do que a 
certez~ eu tinha a esperança de que, naquele momento, o Brasil 
caminharia em busca da grandeza e da superioridade democrática. 
Tinha a esperança de que o Brasil, naquele momento, compenetra
do nas ruas, na reflexão das massas - só elas são capazes de con
vencer as próprias massas -, pudesse implantar urna nova ordem 
ética na atividade política. 

Contudo, enquanto o processo eleitoral continuar da mesma 
maneira, sujeito a todas as pressões econômicas e políticas e à do
minação dos mais fortes, o povo, que é o destinatário maior da ins
tituições, ficará alheio ao processo e será, mais--uma vez, 
enganado, embafdo e as suas aspirações, os seus anseios, o seli di
reito à vida, ao trabalho, ao bem-estar, à casa popular, à comida
hoje, 32 Inil.bões de brasileiros estão à margeril dessa necessidade 
fundamental para continuar vivendo -, tudo isso será postergado, 
tudo isso será a ilusão de um discurso, jamais as libe_rc;lade_s con
cretas se tomarão efetivas, ficaiemos sempre Da abstração do dis
curso das palavras e o bem-estar da coletividade ficará para 
segunda ordem ou para nunca. 

Sr. Presidente, isso o que eu gostaria de registrar neste 24 
de agosto, quando, em nome do Senado, em nome da repre
sentação popular, como relator da CPI, dei a conhecer à Nação 
esse documento. Ali estávamos, companheiros que dirigiram a Co
missão, que participaram como meinbros ou como voluntários; o 
Congresso brasileiro em peso tentando abrir uma senda na noite 
escura da cormpção para buscar uma aurora de deCêilda para to-
dos nós. -

Diffcil, Sr. Presidente, é defender essa realidade só com pa
lavras, quando notamos que o desejo de mudar se esvai no som e 
no vácuo que ficam atráS-das palavras. 

É lamentável, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que nada se te
nha feito no sentido de mudar o núcleo da gênese do poder. Nada 
se fez. Nesse ponto fulcral do poder político, que é o processo elei
toral, as campanhas -continuam a ser fmanciadas da mesma manei
ra e os interesses predominam. Há exceções, é preciso que se diga; 
mas, no grosso e no atacado das eleições, as cãri.didãturas ainda 
representam grupos que investem para extraír vantagens Tuturã.S. 

Até quando, Sr. Presidente, vamos continuar com esse pro
cesso que envergonha a democracia e que subverte o sent:ido da 
representação popular? 

O silêncio dos séculos, o silêncio de todos nós será, -talvez, 
a conivência coni esse pfoCi~SSo, que não tivemos capacidade nem 
potência de modificar. 

Muito_ obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Cainpós)- Cm1cêdo a palavra 

ao eminente Senador Aureo Mello. 
O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia o seguin

te discurso. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, eminentes 
Sr-s e Srs. Senadores, aqui lhes fala um velho companheiro das li
des do antigo Partido Trabalhista Brasileiro, fundador dessa agre
miação, devoto e cultor de Getúlio V argas. Ao mesmo tempo, à 
época em que se iniciOu em atividade política, desconhecedor de 
certos detalhes que caracterizavam a chamada democracia em si. 

Sou do dia em que Getúlio Vargas, tomando um avião, num 
ato muito raro naquele tempo, foi Visitai- o Amazonas. E ali profe-

riu o chamado "Discurso do Rio Amazonas", no qual enfatizava a 
necessidade de se aproveitarem as riquezas piscosas daquela re
gião e, ao mesmo tempo, dava destaque à área mais importante, 
sem dúvida nenhwna, de toda esta grande Federação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia de hoje, há quarenta 
anos, Getúlio Vargas agredia os seus inimigOs. atraVés~do geSto de 
supressão da própria vida, para evitar que ele e aquilo que simboli
zava fossem apeados do poder manu m.ilitari, de modo humilhan
te e realmente lamentável para toda esta Nação. 

Cercado de amigos leais de um lado, e, do outro, de traido
res, aquele Presidente singular e excepcional estava, à altura em 
que se suicidou, caminhando para um posiciotiamento- nitidamente 
socializante, porque V argas, como tantos outros luminares e pró
homens desta República, também tinha o direito de mudar e de 
evoluir de acordo com as verdades que surgiam à sua consciência 
e inteligência. - - -- -

Cito, por exemplo, o nosso querido Monteiro Lobato, que 
começou ridicularizando o Jeca Tatu. Era o preguiçoso, era oca
piau malandro, era o caiçara que não olhava o esforço do seu vizi
nho italiano para enriquecer a terra e fazê-la produzir enquanto 
ficava, como dizia Rui Barbosa, de cócoras, acocorado esperando 
que a terra e a natureza lhe trouxessem de presente aquilo que ele 
desejava para o seu alimento e para o seu bem-estar. Era a mesma 
figura caluniada também do caboclo amazonense, que, há quem 
diga, fica na sua barraca em cima dágua. joga a linha com a isca e 
espera que o peixe- morda para subir e fazer- o seu assado. Mas 
Monteiro Lobato depois compreendeu e disse. quando escreveu 
sobre o Coronel Tanúra. que o Jeca Tatu, que se tomou uma figura 
folclórica deste País, não era um preguiçoso apenas, era um ane
miado, era um abandonado pelos Poderes, era um desassistido que 
não tinha forças ffsicas nem espirituais capazes de fazer com que 
ele evoluísse e se aperfeiçoasse. -

Vargas, no princípio, entrou neste País como a espada sal
vadora que iriã impedir o choque radical das forças revoltadas. Era 
o homem forte do regime que durou 15 anos e que impôs deternri
nada legislação, quase que a peso de força para impedir que ela 
caísse no ramerrame e na deblateração inútil daqueles que não sa
biam como decidir definitivamente as coisas benéf'ICas para esta 
Nação. 

Foi em 1937, quando se estipulou a constituição dita ditato
rial, que as medidas mais salutares foram tomadas, a saber, a legis
lação trabalhista, a realização das empresas estatais constituintes 
das principais fontes de riqueza deste País, a ELETROBRÁS. a 
PETROBRÁS, Volta Redonda, que foi como que uma gratificação 
pela presença do Brasíl na TI Grande Guerra ao lado dos Estados 
Unidos, a cooperação dos soldados da borracha, na distante região 
~ônica._ para que as Forças Aliadas conseguissem ganhar a 
guerra. 

E aquele homem que tinha tanta simpatia pelas forças do 
nazi-fascismo, pelas forças de Hitler e de Mussolini, capitulou 
diante da pressão do país de Roosevelt para conseguir que o Brasil 
servisse- de base e de patamar para a vitória dos Aliados contra as 
forças de uma filosofia bem diferente da chamada filosofia demo
crática. 

E se Hitler tinha lá as suas convícÇõeS COntra o judeu, se ele 
acusava o semita de lhe sabotar a finança nacional e contra ele rea
gia de modo tirano, desumano, cruel e anormal; se Mussolini em
preendeu a sua luta num país despreparado, que não estava em 
condições de corresponder aos lances históricos daquela antiga 
Roma cujos guerreiros haviam conquistado o mundo inteiro, desde 
a Gália até as remotas mUralhas de Cartago, V argas entregou final
mente o seu Governo, que tantas violências, sem dúvida, praticou, 
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em nome da ditadura, e se recolheu à simplicidade da sua fazenda 
no município gaúcho de Itu. 

Mas o povo, do qual fazíamos e fazemos-parte, o povo hu
milde, que nada tinha antes, que tinha os seus problemas resolvi
dos, no tempo de Bernardes, a pata de cavalo, no concernente 
principalmente a relações de empregados e empregadores; o povo, 
que não sabia o que era a raiz de uma industrialização capaz de dar 
a este Brasil, futuramente, a simação que alcançou, inclusive, nos 
dias atuais; o trabalhador que tinha a garantia de trabalho assegu
rada pela legislação, estatuída com o apoio de Lindolfo Collor; a 
população brasileira, no momento em que se apresentaram candi
datos do Partido Social Democrático para substituir o General Eu
rico Gaspaxi Outra na chef"ta do Goverilo-do Brasil. se lembrou do 
"solitário de São Boija11 e a uma voz, como se fosse uma onda gi
gantesca de um oceano cívico, dificil de se renovar nesta Nação, 
trouxe na sua crista o nome de Getúlio V argas, com o apoio em 
verdadeira debandada da parte de todas as agremiações que tinham 
outros candidatos, mas que compreenderam que, naquele momen
to, era Getúlio quem estava com as raízes fincadas no coração das 
massas e era ele a esperança e o sonho daqueles que desejavam um 
Brasil mais progressista e bem melhor. E Getúlio assumiu e gover
nou, mas já não era aquele Getúlio de lances rápidos, de lances 
fulminantes e ditatoriais; era um Getúlio democrata, que gostava 
de consultar o Congresso e de ouvir a voz da democracia para emi
tir os seus pronunciairientos; era um Getúlio, decerto, que se arre
pendia dos atas malvados que a ditadura tinha proporcionado e 
inclusive- por que não dizer- Otávio Mangabeira, sol fulgurante 
desta democracia e deste País a respeito de quem o-nosso Josaphat 
Marinho, ainda há pouco, tecia comentários especiais- e iriformava 
lances históricos si:ilgulares. 

O Getúlio, que fora apeado do poder pela fala verrineira e 
monocórdia de Carlos V erneck de Lacerda, não era mais aquele 
Getúlio da ditadura de 37; era um homem amadurecido, cuja espi
ritualidade se adelgaçara e alcançara patamares e setores que mui
tas pessoas poderiam jamais imaginar que ele alcançasse; era o 
Getúlio que esteve na tribuna ao lado de Prestes, que, por sua vez, 
apesar da mágoa profunda que tinha em relação à morte de Olga 
Benário, achou oportuno unir as suas forças para que os empobre
cidos e sofredores do Brasil tivessem em Getúlio o líder capaz de 
lhes proporcionar medidas salutares e iniciativas democráticas e 
úteis. -

Sr. Presidente, concluo estas palavras dizendo a V. Ex"' que 
ele, V argas, no momento em que sentiu a força das mesmas armas 
que ele tinha usado em outras épocas para, talvez, combater o 
povo, ele preferiu reagir, através do sacrifício, e iniOlou-se nas aras 
da pátria para o bem-estar da nossa população. -

O Sr. Mauricio Côrrea -Permite-me V. Ex"' um aparte? 
O SR. AUREO MELLO - Com muita honra, concedo o 

aparte ao mestre Maurício Côrrea. -
O Sr. Maurício Côrrea - Senador Aureo M~Uo. lamento 

ter pedido esse aparte, agora, no fmal do seu discurso, vejo que V. 
Ex"' já foi ã.dvertido pelo Presidente, mas não poderia deixar de ex.: 
pressar a minha solidariedade à lembrança que V. Ex"' traz da mar~ 
te de Getúlio Vargas, sobretudo do Getúlio Vargas fora do fastio 
da ditadura, do Getúlio Vargas constitucionalista, ou melhor, do 
Getúlio Vargas da era constitucional. Faço esse aparte, primeiro, 
porque me vem à memória exatamente a data de 24 de agosto de 
1964. Eu, quando estudante em Belo Horizonte, recordo-me das 
tropas nas ruas e naquele tumulto, urn cavalariano pegou urna lan
ça para bater nos estudantes e acabou caindo do cavalo. Foi um la
mentável acidente que ficou marcado em mim. Em segundo lugar, 
Senador Aureo Mello, e esse é o mérito desse rápido aparte, saúdo 
a coerência de V. Ex"' Eu o conheci como ilustre representante do 

Estado do Amazonas, na Câmara dos Deputados, pelo Partido Tra
balhista Brasileiro. Compareci à Academia Brasileira de Letras, no 
Rio de Janeiro, numa convenção em defesa da PETR.OBRÁS, mo
vimento organizado pelo inesquecível ex-Presidente da República, 
o mineíro republicano de que V. E,..a deve se lembrar muito bem. 

O SR. AUREO MELLO- Bernardes. 
O Sr. Mauricio Corrêa- Exatamente. E, naquela ocasião, 

V. Ex"' proferiu um vibrante e extraordinário discurso, e vejo que, 
passados todos esses anos, agora, já com as suas cãs e um pouco 
mais forte, V. Ex"' mantém a cOerência e o entusiasmo do trabalhis
mo. Esta é a homenagem que lhe presto com esse discurso pela 
datadehoj~ 

O SR. AUREO MELLO_- Muito obrigado, Senador Mau
ricio Corrêa. 

V. Exa estava lá, na ABI, junto das figuras mais expressivas 
da nacionalidade. Naquele tempo eu estava com o General Leôni
das Cardoso, que era pai de Fernando Henrique Cardoso, Abiguar 
Bastos, o General Felicíssimo Cardoso e com todas aquelas forças 
que desejavam a emancipação verdadeira do Brasil e, ao mesmo 
tempo, a não-intervenção das forças estrangeiras que ameaçavam 
solapar e abocanhar parte da Amazônia. Eu lá estava, com V. Ex"', 
nas paliçadas brasileiras, falando ao povo, ao lado de Osny Duarte 
Pereira, ao lado de figuras marcantes do socialismo brasileiro. E 
queríamos justamente que este País entrasse na fase de humanita
rismo autêntico e libertário, evitando-se que, mais uma vez, aquele 
erro pelo qual Getúlio Vargas teve a bravura e a coragem de gaú
cho e de brasileiro de dar um tiro no seu coração viesse a se repetir 
em nossa pátria, para desgraça dos brasileiros e prejuízo das gran
des coletividades oprimidas. 

E aqui estoti, Sr. Presidente, concluindo estas palavras, para 
dizer que o 24 de agosto assinala, com a morte de V argas, a certe
za de que uma era de progresso, de avanço, de justiça para esta 
Nação se abriu, assegurando a situação de nação do Primeiro 
Mundo que, dia a dia, caminha para um aperfeiçoamento maior e 
mais perfeito. - - --

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Mesa do Sena

do Federal também presta a sua homenagem pela passagem do 40" 
ano do falecimento do saudoso e inesquecível Presidente Getúlio 
Vargas, que foi também membro desta Casa do Congresso Nacio
nal na Assembléia Constintinte de 1946. 

O SR. AMIR L ANDO - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem a palavra V. 
Ex"-, por cinco minutos. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Para uma breve co
municação.)- Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. Senadores, apenas queria 

- registrar que, ontem, estive em audiência com o Ministro Alexis 
Stepanenko, das Minas e Energia, e, lá, agradeci em nome do povo 
de Rondônia a sensibilidade do Governo Federal, do Presidente 

-Itamar Franco e do Ministro Alexis Stepanenko no que se refere a 
uma obra de vital importância para o Estado de Rondônia, que é a 
transmissão de energia elétrica da Usina de Samuel, nas imediaçõ
es de Porto Velho, de Ariquemes até Ji-Paraná. 

Sr. Presidente, quero ainda assinalar que boje, no meu Esta
do de Rondônia, procura.:.se usurpai essa obra federal, obra do Go
verno Itamar, aliado do nosso partido, que surgiu como Presidente 
da República. após o i.mpeachment do Presidente Collor. Os anti
gos aliados de Collor, os que sustentaram a campanha do ex-presi
dente naquele Estado, se bandeiam, migram e querem se apropriar 
de uma obra federal para usar como mote, como motivo para a 
campanha e a vitória eleitoral. 
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É lamentável que aqueles que sempre estiveram contra as 
posições por n6s- assUmidas aqui, que aqueles que sempre se ban~ 
quetearam do lado do poder, ao se alterar a situação política, mu
dam de mesa e abocanham os primeiros pratos, expulsando os 
aliados da primeira hora. -

Falo isto, Si. Presidente, porque a nossa preocupação é que 
essa obra seja inaugurada o mais breve possível, mas que não se 
faça dela uma panacéia. Os adversários da nossa COligação "Para 
Frente Rondônia", que congrega o P:MDB, o PSB e o PSDB, pre-
tendem fazer desse evento tão importante parit O"Estaáo-de Rondô
nia um trampolim para a vitória eleitoral, porque não têm o 
mínimo escrúpulo de mudai de posição, pois s6 sãberii Cátejar e 
cortejar o poder. 

Quero agradecer as palavras a nós dúigldãs pelo Ministro 
Alexis Stepanenko e deixar claro que o sentido, inclusive, da notí
cia publicada boje no Jornal do Brasil não fOi- aqi.iele do encon
tro, nem aquele da audiência, mas algo de interpretação diversa do 
que aconteceu foíi.Jilblicado. A nossa preocupação é que as obras 
do Governo Federal, nosso aliado, não sejam transfornfudiiS em 
aríetes para avançar contra-as hostes da nossa coligação, que tem o 
perfil da decência e da dignidade, o perfil do homem público que o 
povo brasileiro esculpiu no cenário nacioilaJ.. - -

O que queremos, sobretudo, é levar para Rondônia as lições 
da CPI, as lições do impeachment, para mudar defmitivamente 
aquele Estado, que permanece enlameado nos mesmos vícios, na 
mesma maneira de fazer política, destruindo o adversário de qual
quer maneira, primeiro moralmente, depoiS, pelas vias de fato, 
como aconteceu com o Senador O lavo Pires. 

É lamentável que a campanha política assuma matizes desta 
ordem, onde a violência moral constitui o primeiro -golpe para aba
ter os adversários, e, depois, os golpes de fato: as apropriações in
débitas, as usurpações políticas. 

Nesta hora, registramos a profimda gratidão do povo de 
Rondônia ao Presidente Itamar Franco por ter tido a sensibilidade 
de dotar o nosso Estado de recursos tão expressivos para resolver 
uma questão tão crucial como é a energia elétrica. 

Ao agradecer ao Presidente Itamar Franco e ao Ministro 
Alexis Stepanenko, queremos desde já -diZer- aos rondonianos que 
esta é uma obra deste Governo, que surgiu à luz destes novos tem
pos da decência e sobretudo do espírito público. 

Durante o discurso do Sr. Amir Lando, o Sr. Júlio 
Campos, r Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Aureo Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Sobre a mesa, pro
jeto que será lido pelo Sr. lo Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 55, DE 1994 

Altera dispositivos da Lei no 8.004, de 14 de 
março de 1990, que dispõe sobre transferência de fi
nanciamento no âmbito do Sistema Financeiro de 
HabitaçãO e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

tória da_ instituição :financíadora, mediante a assunção, 
pelo novo mutuário, do saldo devedor contábil da opera
ção, observados os requisitOs legais e regulamentares 
pw:_:a o _fmanciamento da casa própria, vigente no mo
mento da transferência. 

Art. 2° A transferência dar-se-á mediante simples 
substituição do devedor, mantidas para o novo mutuário 
as mesmas condições e encargos do contrato original, 
desde que se trate de financiamentO destinado à casa 
própria." 

Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário, especial

. niente o art. 4°, inciSo IT do art. 10 e o art. 16 da Lei n° 8.004, de 
14 de março de 1990. 

Justificação 
É por demais sabido que atualmente as transações imobiliá

rias vinculadas ao Sistema Financeiro de Habitação não são reali
zadas formalmente por temor ao recálculo das prestações do 
financiamento. N"esta situação, as partes contratantes não se legiti
mam a obter os benefícios assegurados pelo SFH, tais como a co
bertura do seguro de morte e invalidez permanente e o uso dos 
depósitos do FGTS para:-ainortização da dívida. 

A norma legal. com a proliferação dos contratos de "gave-
ta", se tornou inócua. Mister se faz adaptar o agente f"manceiro e as 
partes contratantes à nova realidade, até mesmo por questão de se~ 
gurança. 

Frise-se- que não se vislumbra qualquer prejuízo às partes, 
uma vez que o noVo mutuário adquirente assume todas as dívidas 
e obrigações do antigo mutuário. 

Ante o exposto, considerando-se o benefício social que ad
virá com esta medida, conclamamos os ilustres pares a aprovarem 
o presente projeto. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1994. - Senador Júlio 
Campos. 

LEGISlAÇÃO CITADA 

LEI N• 8.004, DE 14 DE MARÇO DE 1990 

Dispõe sobre transferência de t-.nanciamento 
no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e dá 
outras providências. 

Art. 1 o O mutuário do Sistema Financeiro de Habitação 
(SFH) pode transferir a ierCeiràs Os direitos e obrfgações decorreri
tes do respectivo contrato, observado o disposto nesta lei. 

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de 
venda, cessão ou promessa de cessão relativa a imóvel gravado em 
fitvor de instituição financiadora do SFH dar-se--á f:m ato conconli
tante à transferência do financiamento respectivo;-com- a interve
niência obrigatória da ínstítuiçãO financiadora, mediante a 
assunção, pelo novo mutuário, do saldo devedor contábil da operação, 
observados os requisitos legais e regulamentares para o financiamento 
da casa própria, vigentes no momento da transferência, ressalvadas 
as situações especiais previstãs nos arts. 2o e 3o desta lei. 

Art. 1 o o parágrafo único do art 1° e o art. 2o da Lei n° 
8.004, de 14 de março de 1990, passam a vigorar com a seguinte 

Art. 2° A transferência dar-se-á mediante simples substitui

"Art. 1o··································-··· ção do devedor, mantidas para o novo mutuário as mesmas condi
Parágrafo único. A formalização de verida, pro- --- ções e encargos do contmto original, desde que se trate de 

messa de venda, cessão ou promessa de cessão relativa a financiamento destinado à casa própria, cujo Valor original não ui
imóvel gravado em favor de instituições financiadoras trapasse os seguinte limites: 

redação: 

do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência do I- contratos firmados até 31 de dezembro de 1979, 750 V a-
financiamento respectivo, com a interveniêrici3.- obriga- lares de Referência de Financiamento (VRF) (art. 4j; 
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n - contratos fmnados de ,. de janeiro de 1980 a 31 de de
zembro de 1984: 1.100 VRF; 

m- contratos firmados de 1° de janeiro de 1985 até_ a data 
da vigência desta Lei: 1.500 VRF 

Art. 4o Para os eleitos desta lei, considera-se o Valor de Re
ferência de Financiamento (VRF). aquele que, à época da contrata
ção original, tenha sido indicado no contrato como referencial para 
efeito de atualização -monetária do financiamento. 

Art. 10. Nas operações de que tratam os arts. 8° e !r e nas 
realizadas com recursos do Fundo de Garantia do Teiilpõ de Servi
ço (FGTS), em que tenha havido operação direta da CEF como 
instituição financiadora, ficará a cargo do FCVS a responsabilida
de sobre o desconto concedido. 

Art. 11. O FCVS quitará o saldo de sua responsabilidade 
junto às instituições financiadoras e, nas hipóteses previstas noS 
arts. 8°, 9" e lO, junto à CEF, na qualidade de sucessora do BNH, o 
qual será reajustado mensahnente com base no índice de atualiza
ção dos depósitos de poupança e com juros calculados à taxa con
tratual, observado o seguinte: 

I- os saldos decorrentes da aplicação do art. so, no prazo de 
até dez anos, sendo três de carência, com pagamento mensal de ju
ros, e sete de amortização em parcelas mensais consecutivas, ven
cendo a primeira no 37° mês a contar da liquidação efetivada pelo 
mub.Iário; 

n - os saldos decorrentes da aplicação do art. _3_0
, no prazo 

de até oito anos, em parcelas mensais consecutivas, vencíveis a 
partir do trigésimo dia após a celebração do contrato de transferên
cia; e 

m-a parcela de vinte por cento de que trata o art 9", no 
prazo de cinco anos, em parcelas mensais consecutivas, vencendo
se a primeira nO trigésimo dia após a liquidação da dívida pelo 
mutuário ou após a transferência do financiamento. 

•••••••••u••••••••••••••••••• •••••••• •••••••••••••••••••• •••••••n••'-••~••••• •-••••~•••••••••• 

Art. 16. Os valores expressos em número de VRF (art. 4") 
correspondentes aos descontos absorvidos pelas instituições finan
ciadoras (arts. 3o e 5°) serão considerados como aplicação habita
cional pelo prazo de um ano, reduzindo-se em cinqüenta por cento 
após a expiração desse prazo. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos --decisão 
terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- O projeto será pu-
blicado e remetido à Comissão corilpetente. -

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 657, DE 1994 
Requeiro, nos termos dos arts. 49, inciso X, e 50, § 2" da 

Constituição Federal, combinados com o art. 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, sejam prestadas pelo Ministro da Fa-
zenda as seguintes informações: --

1- O valor total, em reais e/ou URV, das transferências vo
luntárias da União para Estados e MunicípiOs em Cada mê-s, no pe
ríodo de janeiro a agostO de 1994, agregado por unidade da 
Federação. ~- _ ~~ 

2- As dez maiores transferências voluntárias de recursos de 
cada Unidade Orçamentária para Estados e Municípios ·em cáda 
mês, no período de janeiro a agosto de 1994, judti.fii:ando-as quan
to à necessidade, oportunidade e prioridade de tais transferências. 

3- O valor total, em reais e/ou URV, das transferências da 
União para cada Estado com_seus respectivos Municípios através 
do Fundo Nacional de Saúde, em cada mês, no período de janeiro 
a agosto de 1994. 

4 -As dez maiores transferências voluntárias de recursos da 
União para cada Estado com seus respectivos municípios em cada 
mês, no período de janeiro a agosto de 1994, justificando-as quan
to à necessidade, oportunidade e prioridade de tais transferências. 

5 - As transferências voluntárias ocorridas no exercício de 
1994 para os Municípios de Petrolina (PE); Juazeiro (BA), lbotira
ma (BA), Paratinga (BA), Bom Jesus da Lapa (BA), Januária 
(MG), Montes Claros (MG), Pirapora (MG), Buritizeiro (MG), 
Três Marias (MG), Cmvelo (MG), Bom Despacho (MG), Piuí 
(MG), Lagoa da Prata (MG) e Formiga (MG). Justificar quanto à 
!?-ecessidade, oportunidade e prioridade, informando o respectivo 
convênio e a data de liberação dos recuisos. 

6 -Tendo em vista a obra de transposição do rio São Fran
cisco não constar do PPA, da Lei de Meios de 1993 e nem da pro
posta orçamentária para 1994, informar o valor dos empenhos já 
realizados para tal projeto, qual a fonte e a rubrica que está sendo 
utilizada, que Unidades Orçamentárias estão participimdo do pro
jeto e quanto dos recursos empenhados já foram liquidados. 

7- A execução orçamentária da União, em URV e/ou real, 
por natureza de despesa e respectiva fonte de recursos, no período 
de janeiro a agoSto -de 1994, e o resultado da execução orçamentá
ria neste período. 

8 - O valor total, em real e/ou URV, de empenhos não li
quidados até a presente data e os empenhos liquidados mas não 
pagos no exercício de 1994. - --

9 - Tendo em vista que foi verificado um déficit primário 
na execução financeira do Tesouro Nacional de R$3.298.256 no 
primeiro semestre de 1994, as transferências voluntárias de recur
sos da União para Estados e Municípios realizadas nos meses de 
junho. julho e agosto do corrente não prejudicam a meta de equilí
brio orçamentáriõ def!ni~o por este Ministério como fundamental 
para a estabilização da economia? 

1 O - Qual o montante de recurs-os liberados para programas 
de combate à fome e à miséria, sob a coordenação do Conselho de 
Segurança Alimentar, durante o período de janeiro a agosto de 
1994, especificando-se o montante por programa, unidade da Fe
deração, justificando-os- quanto à ·oportunidade, necessidade e cri
térios de escolha dos municípios beneficiados. 

Justificação 
-Tem havido uma intensificação das liberações de recursos 

pãta transferências voluntárias para os Estados e Municípios nos 
meses de junho, julho e agosto do corrente ano. Estas liberações se 
dão sem que até hoje, 24 de agosto de 1994, tenha sido aprovada a 
Lei Orçamentária para este ano que justamente possibilitaria servir 
de parâmetro para análise de gastos realizados em relação ao que, 
desde dezembro de 1993, já deveria ter sido aprovado pelo Con
gresso" Nacional. Este requerimento de informações visa dar maior 
transparência a estes fatos e permitir urna discussão mais profunda 
fortalecendo o papel de fiscalização dos atas do Executivo pelo 
Congresso Nacioriãl. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1994. - Senador Eduar
do Suplicy. 

(A Comissão Diretora.) 
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - O requerimento 

lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso m 
do art 216 do Regimento Interno. 

A Presidência, nos termos do art 174 do Regimento Inter
no, dispensa o período correspondente à Ordem do Dia. 
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Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -~SP. Pronuncia o se' 
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s:r-s e 
Srs. Senadores, em primeiro lugar, gostaria de expressar o quanto 
não está contribuindo para o exercício da democracia o candidato 
à Presidência da República Fernando Henrique Cardoso, da coli
gação PSDB/PFLIPTB, ao se recusar a participar do debate que a 
TV Manchete transmitirá hoje à noite, debate este promovido pela 
Associação Brasileira de Imprensa e para o qual foram convidadOs
- a princípio, todos os candidatos tinham aceitado o convite- sete 
dos mais brilhantes jornalistas brasileiros. Esse debate será coorde· 
nado pelo jornalista Carlos Chagas. -

É de se lamentar que o candidato Fernando Henrique Car
doso, pelo fato de agora estar à frente das pesquisas de opinião, te
nha resolvido não debater. Isso lembra o exemplo de um outro 
Fernando, o exemplo não positivá âo candidato Fernando Collor 
de Mello, que, em 1989, reCusou-se a partiCipar de alguns dos 
principais debates então promovidos pelos meios de comunicação. 

Mas, Sr. Presidente, é necessário que o-Congresso Nacional 
se aprofunde na análise do Orçamento da União ~de 1994, bem 
como da sua execução. Essa análise enfrenta grãndes dificuldades 
devido às reformulações que o próprio EXectidv'b~ realizou em suas 
proposições. 

Lembremos que a primeira versão- fOT en-Viada em 31 de 
agosto de 1993 ao Congresso Nacional dentro do prazo constitu
cional. Em dezembro de 1993, o Executivo enviou urna primeira 
modificação e -somente em maio de 1994 encamitihou a versão de
finitiva da proposta do Executivo. 

Apesar das alterações necessárias decorrentes da aprovação 
do Fundo Social de Emergência, o Orçamento foi praticamente re
feito entre a prirrieira e a última proposição. 

Faltando apenas quatro meses para o final do ano, o Orça
mento da União não foi amaa. võtãdo pelo Congresso Nacional. O 
Govemo_tem s_e_utilizado da edição de medidas provisórias para 
alterar a Lei de Diretri.zes Orçanientárias, permitindo com isso 
executar o Orç-amento sem critériOs-Claros e·objetivos. 

Comparando-se o projeto de lei enviado ao Congresso e 
suas modificaÇ-ões e a execução Orçamentária dos itens de investi
mento, distribuídos por Estados e seus respectivos municípios, ve
rificamOs qriC-ciiStefu-discrej)âru:ias signifiCativas. A proporção de 
verbas para investimentos- empenhadas ate 13 de agosto pelo Go
verno Federal para cada estado e seus municípios distancia-se sig
nificativamente daquela constante de sua própria proposta 
orçamentária. Por exemplo, o Estado do Espírito Santo, que parti
cipava com 1,54% dos investimentos propostos, recebeu 3,27% 
das verbas para investimentos empenhadas pelo Governo a Esta~ 
dos e Municípios, configurando uma execução 112% superior a 
sua participação na propOSta ·orçamentária. Esta mesma disparida
de é de 102% para Rondônia, 75% para Mato Grosso, 75% para 
l\1inas Gerais, ou seja, estes são os Estados com os maiores incre
mentos de sua participação no valor executável em relação ao pro
posto. 

Por outro lado, existem aqueles Estados que têm sido preju
dicados pela forma como tem sido executado o Orçamento. São 
Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, 
Amapá e Roraima têril reCebido menos da metade de suas partici
pações nos recursos para investimento, sem que tenha havido para 
o Congresso Nacional a explicação dos critérios adotados. 

Se utilizarmos outro parâmetro, as distorções continuam 
evidentes. Considerando~se o Fundo de P_art:icipaçãO dos Estados e 
Municípios Como critério, o Estado de Minas Gerais, por exemplo, 
teria uma particij:iãção de apenas 6,5% nas verbas de inVestimento~ 

entretanto, sua participação na execução orçamentária foi de 24%, 
configurando um incremento de 268%. 

O segundo Estado mais beneficiado é a Bahia, que, pelo cri
tério, teria a participa<;ão de 5,64% e obteve 14,06% do total em
penhado em todos os Estados, levando ao incremento de 150%. 
Outros Estados beneficiados foram Mato Grosso e Rondônia, que 
obtiveram mais do dobro do que lhes seria destinado, caso adotás
semos o critério do Fundo de Participação. Neste caso, também 
pode-se identificar os Estados mais prejudicados, como Roraima(-
97%), Amapá (-93%) e Sergipe (-83%). 

Há ainda evidências de utilizaçãO de recuisOs públicoS rela
cionada a fins eleitorais_. Em 14 de agosto último, a Folha de 
S.Paulo afirmou que, a partir de junho, 126 milliões de reais foram 
usados em pequenos convênios que tratavam de "gastos típicos 
eleitorais, desde a compra de ambulâncias e ônibus escolares até a 
pavimentação de ruas". Por outro la.d,o, nos cinco primeiros meses 
do ano o valor acwnulado foi de 30, 35 milhões de reais, demons
trando um grande salto nesses tipos de gastos governamentais, 
muito similares àqueles analisados pela CPI do Orçaniento. En
quanto isso, o sistema de saúde está passando por situações de pre
cariedade, com prejuízo para o atendimento à população mais 
humilde, pois o Governo não libera recursos suficientes para o seu 
custeio. A diferença agora é que não há Orçamento aprovado e os 
fatos se sucedem. 

A revista IstoÉ na sua última edição noticiou que as cida
des de Piuí e Formiga, após serem visitadas pela Caravana da Ci
dadania, do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva, 
receberam transferências voluntárias do Governo Federal de 88 
mil reais e 189;1 mil reais, respectivamente. A estranha coincidên
cia ocorreu também nas cidades de Lagoa da Prata, Bom Despa
cho e Curvelo_. Nas cidades de J1.1ue.iro (BA) e Montes Claros 
(MG), as transferências atingiram valores significativos de 260,3 
mil reais e 573,3 mil reais. Quem sabe possa Lula visitar - mas 
isso não é possível- todos os Municípios brasileiros. 

Essas formas questionáveis de utilização de recursos públi~ 
cos foram intensamente denunciadas pela CPI do Orçamento. Este 
período, entretanto, de natureza eleitoral vem demonstrando que 
práticas similares estão sendo utilizadas pelo Poder Executivo. 
Neªte caso, a -~ponsabilidade por estes gastos é do Governo. mas 
a postura do Congresso Nacional em não votando o Orçamento até 
o presente é de clara conivência com tais práticas. 

Essas liberações tomaram-se viáveis após uma sucessão de 
medidas provisórias que alteraram a Lei de Diretri.zes Orçamentá
rias no sentido de permitir que itens orçamentários possam ser 
executad.os sem que se_tenha qualquer restrição ou quotas mensais. 
É de se estranhar que o Governo tenha proposto e se empenhado 
na aprovação do Fundo Social de Emergência, que reduzia até 
mesmo as transferências obrigatórias de recursos da União para os 
Estados e Municípios, e que agora esteja praticando_ políticas de 
transferências voluntárias e, portanto, -sujeitas a ma:nipulações de 
ordem política e eleitoral. 

Sr. Presidente, lembro-me de ter ouvido o então MWstro 
Fernando Henrique Cardoso dizer que aqueles critérios, antes con
siderados inadequados, de distribuição de recursos ligados a Íms 
político-eleitorais e viriculados a fatos irregulares apontados por 
Parlamentares, tidos como uma inadequação durante a _CPI do Or
çamento, seriam evitados por parte do Governo. Por isso, reco
mendava o .Ministro Fernando Henrique Cardoso que se aprovasse 
o Fundo Social de Emergência. 

No entanto, o Governo parece não se importar com o que 
estabelece como pressuposto básicO da estabilização: o equilíbrio 
orçamentário do Tesouro_. Este argumento sempre surge quando 
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precisam ser adiadas despesas essenciais. corno os gastos para a 
manurenção do Sistema Unico de Saúde, mas não encontra reper
cussão nas autoridades executivas para limitar oS gastos em que os 
beneficiados podem ser arbitrariamente escolhidos. 

Essas razões fazem-nos apresentar um requerimento de in
formações para que o Governo, de maneira mais transparente, diga 
de seus critérios. São as seguintes as informações que estou solici
tando do Ministro da Fazenda, Rubens Ricupero: - -

1 -O valor total, em reais e/ou URV, das transferências vo
luntárias -da União para Estados e Municípios e"ni cada mês, no pe
ríodo de janeiro a agosto -de 1994, agregado por Unidade da 
Federação. ·· - . __ 

2 - As dez maiores transfefências voluntárias de recursos de 
cada Unidade Orçamentária para Estados e Municípios em cada 
mês, no período de janeiro a agosto de 1994~ justijica_nd_Q~as quan
to à necessidade, oportunidade e prioridade de transferências. 

3 - O valor total, em reais e/ou URV, das transferências da 
União para cada Estado com seus respectivos Municípios através 
do Fundo Nacional de Saúde, em cada mês, no perfodo de janeiro 
a agosto de I 994. 

4 - As dez maimes transferênciaS VOluntárias de recui"sos da 
União para cada Estado com seus respectivos municípiOs em Cada 
mês, no período de janeiro a agosto de 1994, justificando-as quan
to à necessidade, oportunidade e prioridade de tais transferências. 

5 - As transferências Voluntárias ocoriidas no exercício de 
1994 para os Municípios de Petrolina (PE), Juazeiro (BA), Ibotira
ma (BA), Paratinga (BA), Bom Jesus da Lapa (BA), Januária 
(MG), Montes Claros (MG), Pirapora (MG), Buritizeiro (MG), 
Três Marias (MG), CurveJo (MG), Bom Despacho (MG), Piuí 
(MG), Lagoa da Prata (MG) e Fonniga (MG). Justificar quanto à 
necessidade. oportunidade e prioridade, infoi"mando o respectivo 
convênio e a data de liberação âe recursos. 

6 - Tendo em vista a obra de transposição do rio São Fran
cisco não constar do Projeto de Planos Plurianuais, da Lei de 
Meios de 1993 e nem da proposta de 1994;truormar o valor dos 
empenhos já realizados para tal projeto, qual a fonte e rubrica que 
está sendo utilizada, que unidades orçamentárias estãO participan- · 
do do projeto e quanto dos recursos empenhados já fo~ liquida
dos. 

7- A execução orçamentária da União, em URV e/ou real, 
por natureza de despesa e respectiva fonte de reCW"Sos, no período 
de janeiro a agosto de 1994, e o resUltado da execução-orçamentá-
ria neste período. _ 

8 - O valor total, em real e/ou URV, de empenhos não li
quidados até a presente data e os empenhos liquidados mas não 
pagos em 1994. 

9 - Tendo em vista que foi verificado um déficit primário 
na execução financeira do Tesouro Nacional de 3.298.256 reais no 
primeiro semestre de 1994, as transferênciãS VOluntárias de recur
sos da União para os Estados e Municípios realizadas nos meses 
de junho, julho e agosto do corrente não prejudicam a meta de 
equilíbrio orçamentáriO defmido por este Ministério Corilo funda
mental para a estabilização da economia? 

I O - Qual o montante de recursos liberados para programas 
de combate à fome e à miséria, sob a coordenação do Conselho de 
Segurança Alimentar, durante o período de jimciió- 3. --agosto _de 
1994, especificando--se o mon_tan_te por programa. unidade da Fe
deração, justificando-os quanto à oportunidade, necessidade e cri
térios de escolha dos municípios beneficiados. 

Seria impOrtante,- Sr. Presidente. sabermos, mesmo em se 
tratando de programas de emergência. que critério ó_ Govetnü" ado
ta. se é o critério político,- o critério da necessidade, ou o critério 
de sorteio._ Qual é o critério? 

Tem havido intensificação das liberações de recursos para 
transferências voluntárias para Estados e Municípios de junho, ju
lho e agosto do corrente ano. Essas liberações se dão sem que, até 

_hoje, 24 de agosto de 1994, tenha sido aprovada a Lei Orçamentá
ria para este ano, que justamente possibilitaria servir de parâmetro 
para a análise dos gastos realizados em relação ao que, desde de
zembro de 1993,já deveria ter sido aprovado pe~? Congre~so. 

ESte requerimento de informações viSa: ~ maiO!-transpa~ 
rência a ess-es fatos "e pcimitir rima discussão mais profunda, forta
lecendo o papel de fiscalização dos atos do Executivo pelo 
Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, em relação a esse assunto, houve um artigo 
de grande relevãocia, publicado na Folha de S. Paulo, escrito pelo 
economista Álvaro Antônio Zini Jr., denominado "Os Tributos no 
Nascimento da Democracia", que passo a ler, comentando alguns 
de seus trechos, dada a sua relevância. 

A democracia floresceu na Grécia nos séculos V e 
IV a.C. Sua expressão mais vigorosa deu-se no Governo 
de Péricles (469 a 429 a.C.). Uma situação sólida das fi
nanças públicas, para wna cidade como Atenas, que se 
defrontava com freqüentes campanhas militares e preci
sava custeá-las, tinha wna importância vital, pois acida
de que perdia a guerra podia ser saqueada e seus 
moradores mmtos ou escravizados. 

Na Atenas clássica- isso Ç muito interessante
não havia impOstos ("algo imposto") e não havia cobra
dores de imposto. Os recursos necessários ao Estado e às 
festividades públicas (para a encenação das tragédias, 
das comédias, as corridas de archote. preparação das 
Olimpíadas) eram coletados de doações regulares dos ci
dadãos. 

Esses tributos voluntários eram oferecidos à ad
ministração da cidade em procissões públicas denomina
das "liturgia", das quais toda população tomava parte. 

As liturgias eram regulares e em certas datas do 
ano: cada chefe de.-fami1ia levava sua contribuição sob a 
vista dos demais. A persuasão moral (e a disputa para 
não ficar abaixo do vizinho) era o principal modo como 
se coletava tributos. 

O cj.vismo dos gregos era forte e cresceu na medi
da em que cresceram suas liberdades polítiCas. O cida~ 
dão sabia que assim como, em tempos de guerra, a pátria 
podia demandar suas vidas, em época de paz, requeria 
dedicação de horas com os assuntos da Assembléia, dos 
tribunais e outros deveres comunitários. - --

Um dos tributos mais interessantes foi a "eísfora". 
Em tempos de guerra ou quando alguma obra extraordi
nária era julgada necessária, reunia-se uma assembléia 
especial para aprovar esse tn"buto especial. 

A eísfora incidia sobre o _valor ·das propriedades, 
as quais estavam devidamente registradas nos "diagra
mas" públicos, tratava-se de um imposto sobre o capital. 

Outro tributo_ permanente e também sob a forma de 
contribuição voluntária, foiain as trierarquias. Tratavam de 
contribuições para construir os ágeis barcos trirremes. Tan
to a construção quanto a manutenção da equipagem corria 
por conta dos que tinham mais recursos. 

Não julgue o leitor que tudo isso se sustentava em 
um regime brutalmente escravocrata. Na época enfocada 
a maioria dos moradores de Atenas era de homens e mu-
lheres livreS. - - - - -
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O historiador alemão Belock estimou que, por 
volta do ano 430 a.C., Atenas possuía wna população de 
230. mil pessoas: 120 mil eram cidadãos livres incluin
do-se crianças e mulheres, 30 mil eram metecos (estran
geiros) e 80 mil escravos. 

Os templos da Acrópole, por exemplo, foram to
dos construídos por homens livres com recursos do Te
souro público. 

Vindo para o presente, é claro que as regras tribu
tárias de Atenas não podem ser transpOstas para O século 
XX .... e muito menos para o Brasil: mudou a sociedade, 
mudou a base econômica. E onde encontrar tal civismo? 
Mas pode-se tirar algumas lições. Estas, sim, para o Bra
sil de hoje. 

PrimeirO, a noção de cidadania. Que beleza se 
nossas elites compreendessem a ligação direta entre pa
gamento de tributo, civismo e bem-estar comum da co
munidade. Democracia, afinal, são direitos e deveres 
compartilhados. 

Segundo, era inconcebível em uma cidade grega 
hav'er gasto de dinheiro público sem que antes isso tiv-es
se sido expressamente aprovado pela Assembléia. Uma 
situação como a da nossa democracia que, em agosto, 
ainda não tem mn Orçamento Federal aprovado, mas 
tem autorizado gastos por decisões do Executivo, seria 
reputada como uma tirania. E a luta contra a tirania foi a 
marca do cidadão grego. 

Terceiro, e isso está documentado em diversos 
períodos da História, os cidadãos pagam impostos com 
mais boa vontade quando é mais direta e mais perceptí
vel a ligação entre tributos e sua destinação. 

Quarto, a noção de publicidade. As liturgias, as 
eísforaS e as encíclicas todas eram pagas em público. O 
argumento da dissuasão moral fazia-Se forte para quem 
pensasse em não pagar. 

Que tal se se publicasse a lista de quem paga Imposto de 
Renda? O sr. -fulano de tal deseja ser candidato a Presidente? 
Quanto pagou de Imposto de Renda? 

É muito relevante este artigo de Álvaro Zini Júnior, 41 
anos, Professor na Faculdade de Economia e Administração da 
USP, autor do livro Taxa de Câmbio, Política Camhlal no Bra
sil e, arualmente, professor visitante da Universidade de Harvard. 

Assim, Sr. Presidente, vamos ver se as lições, aquelas que 
são relevantes para nós, do conceito de pólis, do conceito decida
dania das cidades como Atenas e outras da Grécia antiga possam, 
pelo menos, vir para o nosso tempo. Claro que não queremos que 
exista enlre nós a escravidão, mas o conceito de aprovar gastos pú
blicos com base na vontade da população, dar publicidade ao que 
é feito cOni o dinheiro público são coisas que precisamos aplicar 
muito melhor do que temos feito até o presente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- O requerimento de 
V. Exa será encaminhado na forma regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Reginaldo Duarte. 
O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB - CE. Pronuncia 

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, esta 
Casa, que representa o povo em assembléia, cónieteria ifljústificá
vel omissão se não registrasse, com o merecido destaque, o trans
curso de efeméride de grande importância para a Nação: "O Dia 
do Soldado", a ocorrer amanhã, dia 25 de agosto. 

Esta data foi escolhida para homenagear os soldados de ter
ra, por relembrar o natalício do maior de todos eles, o Marechal 
Luís Alves de Lima e Silva, "O Duque de Caxias". 

Se perquirirmos a vida desse grande brasileiro, verificare
mos que essa saga gloriosa iniciou-se, ainda nos albores de nossa 
soberania, combatendo, como porta-bandeira do Batallião do Im
perador, as tropas portuguesas que, na Bahia, resistiam ao ato co:.. 
rajoso de D. Pedro I, materializado às margens do Ipiranga, com o 
brado:~Independência ou Morte". 

Caxias consolidaria seu valor militar na pacificação de pro
vfucias rebeladas contra o poder central do Império. no conturbado 
período subseqüente à abdicação do nosso primeiro Imperador. 
Nesses embates, em que apenas as idéias eram contraditórias, con
seguiu Caxias fazer prevalecer e defender a unidade da Pátria, aCi
ma das paixões exacerbadas. Mesclando em doses perfeitas 
energia, autoridade, competência militar e magnanimidade, soube 
conduzir a bom termo sua ação pacificadora, coroando as vitórias 
com a concessão de anistia aos vencidos. Afinal. eram todos brasi
leiros. 

Antes e depois de lançar-se à frente das tropas, que. na re
gião platina, garantiriam a integridade do tenitório_ nacional, Ca
xias revelaria seu estofo de estadista, ao exercer os elevados 
cargos de ministro de Estado de Chefe de Governo. 

Sua luminosa trajetória de realizações em proveito do Exér
cito e da Pátria, quer na paz, quer na gueiTa, elevaram-no à condi
ção de paradigma do soldado de hoje, que nele se inspira para 
realizar suas tarefas, imprescindíveis ao fortalecimento do País. 

O Ex€rcitó de hoje. Sr. Presidente, Srs. Senadores, é o mes
mo povo em armas que. outrora, na formação de nossa nacionali
dade, com estoicismo, defendeu a posse da nossa Terra, ampliou a 
base territorial, repeliu invasões estrangeiras. 

-Nascido na época dos Montes Guararapes, o Exército Brasi
leiro, desde então, contém extrato do que há de melhor de nossa 
gente, integrando brasileiros diferentes_ nas raças, nos credos e nas 
origens sociais, mas igualados no mesmo amor à Pátria que os -viu 
nascer. _O Exército é o instrumento da vontade soberana do povo e 
a ele compete defender a Pátria, independente do vulto ou da natu

-reza do óbice que eventualmente a ameace, não obstante a Nação, 
como um todo, estar envolvida em sua segurança. 

Sabiamente, a Constituição consagra o emprego do Exérci
to, não apenas na defesa externa, mas na garantia dos poderes 
constitucionais, da lei __ e da ordem. 

Instituição essencialmente democrática, o Exército -vela diu
turnamente para que à Nação sejam propiciadas as condições de, 
em paz e em ordem, produzir e prosperar. 

Solidário em todas os momentos, o Verde-Oliva participa 
do esforço nacional para resgatar nossa enorme dívida social. Por 
intermédio de _ações complementares, o ExércitO presta assistência 
à criança desamparada, constrói rodo:vias, ferrovias e açudes, dis
tribui alimentos em áreas carentes e constitui-se, não raras vezes, 
em único ponto de referência da Pátria nos confms de nosSas fron
teiras na Amazônia e no Oeste do Brasil. 

A par da realização de tarefas de elevado alcance social, o 
Exército não descuida da preparação para o cumprimento de sua 
missão constitucional. Pela incorporação anual, em suas fileiras, 
de quase centena de milhares de jovens, pela instituição - por to
dãs as formas benéfica- do ServiçO Militar Obrigatório, o Exérci
to anualmente renova, com a contribuição desses jovens, sua 
id_entificação com os anseios maiores_e__sua __ fidelidade aos princí
pios, valores e ideais nacionais, além de completar-lhes a forma
ção de cidadão. 
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A dispersão de suas organizações militares por todo o vasto 
território nacional confere-lhe a condição de amálgama a solidifi
car a união de todos os brasileiros. 

Ê bom que se diga, por outro lado, que o Exército não cum
pre sua missão de esteio da segurança nacional apenas quando, pe
las armas, age para afastar ameaças concretas. A simples 
existência de força adestrada, motivada e coesa já basta para dis
suadir quaisquer aventuras de atentar contra a soberania nacional. 
Não configura, portanto, mera ·abra do acaso ou da providência o
fato de o Brasil encontrar-se, a partir do término da II Guerra 
Mundial, a salvo do envolvimento em conflitos de baixa inten
sidade, que tem infelicitado tantos países, consumindo vidas 
inocentes e dilapidando recursos preciosos. A estes homens de 
farda verde-oliva, a Nação deve a sensação de paz e tranqüili
dade que inebria todos os brasileiros, predispondo-os ao esfor
ço para colocar nosso País na posição que ele rilereCe no 
concerto das nações. 

Sr. Presidente, nobres Senadores, pela extensa e profícua 
folha de serviços que tem prestado à Nação, o Exército sempre se 
fez merecedor do reconhecimento de todos os brasileiros. Por isso, 
esta Casa de representantes do povo ass_ocia-se ao justo regoziJo da 
brava gente verde-oliva e. na figura insigne de seu ilustre Patrono, 
o Marechal Luís Alves de Lima e Silva, "0 Duque de Caxias", ho
menageia todos os seus soldados, do mais humilde recruta a seu 
comandante, o l\1inistro Zenildo Lucena. 

Que esta Casa, lídima representante da federação brasi
leira, não apenas em alocuções como esta; tribute a seus solda
dos o justo reconhecimento pelo velar contínuo, mercê do 
despojamento que os caracteriza e do patriotismo qUe os move, 
que devotam durante todo o tempo e em todos os quadrantes 
deste grande País. 

Parabéns, Caxias! Parabéns, Exército Brasileiro! 
Sr. Presidente, outro asstmto me traz a esta tribuna na tarde 

de hoje. 
Comunico que solicitei prOvidências urgentes ao Ministério 

dos Transportes com vistas à restauração das rodovias federais 
BR-116 e Transamazônica, nos percursos compreendidos no Esta
do do Ceará 

Essas rodovias, da maior importância para a econórrúa cea
rense, encontram-se em estado precário: a sinalização é deficiente, 
o asfalto foi danificado ou desapareceu em grandes extensões, al
guns trechos estão praticamente intransitáveiS devido ao grande 
número de buracos. 

Tenho recebido inúmeros telefonemas e fac-súniles de 
prefeituras, câmaras municipais e empresas de transportes de 
cargas e de passageiros, reclamando dos prejufzóS sofridos 
diante do estado das mencionadas rodovias, o que tem provoca
do a elevação dos custos dos transportes em virtude de aciden
tes, quebra de veículos, gastos maiores com manutenção_.e 
atraso no cumprimento dos percursos. Para agravar a situação, 
foi verificada recentemente uma onda de assaltos a ônibus, pelo 
fato dos mesmos serem obrigados a trafegar em baixªs veloci
dades para vencerem os trechos esburacados. Ocorrências la
mentáveis, dessa natureza. estão sendo veiculadas rotineiramente 
em destaque pela imprensa. 

Compartilho com a opinião que é muito menOs õileroso e mais 
racional para o País conservar suas rodovias do que ter que reconstruir 
os trechos danificados, a mn custo tão elevado _que daria para cons
truir novas estradas. Proponho a destinação de reó.iiSos específiCos 
para mn programa permanente de manutenção de rodovias federais, 
para evitar que cheguem ao estado atual, o que tem provocado prejuí
zos incalculáveis à economia naciorial e é uma das principais-causas 
do número assustador de acidentes de trânsito. 

Estou certo -que ·o Serihor Ministro dos Transportes, sen
sibilizado com os argwnentos ora apresentados, adotará proví
dência~ imediatas para que as mencionadas estradas sejam 
restauradas. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado! 
O SR- PRESIDENTE (Aureo Mello) - A Mesa se associa 

plenamente ao regozijo e às manifestações que o Senador Reginal
do-Duarte propõe e aívitra para o bl.a do Soldãdo. 

Concedo_ a palavra ao nobre Seiiã":dor Henrique Almei-
da. 

O SR- HENRIQUE ALMEIDA (PFL - AP. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s:r-s e Srs. Senadores, a Cons
tituição tem que sei" Voltada para o futuro. 

Faltando quatro meses para empossannos o governante que 
vai sUceder o presidente Itamar Franco, considero_da maior impor
tância que o Brasil já comeCe a discutír a necessidade de uma re
forma constitucional capaz de colocar esta nação mais 
harmonizada com as mudanças ocorridas no mundo. Longe de 
mim desconhecer as qualidades do texto constib.Icional aprovado 
em 1988, sobretudo nos capítulos referentes às garantias indiVi
duais e aos direitos sociais. Nesse _p~mto, nossa Con~tituição é lima 
das mais belas do mundo. 

Mas nem s6 de estética vive um texto Constitucional. No 
mundo dinâmico em que vivemos hoje, é urgente reformar nos
sa Carta Magna, até para definirmos o tipO de Estado que que
remos. É fundamental revermos o texto constitucional, até para 
meditarmos sobre a melhor forma de tomá-lo mais duradouro e 
confiável. É inexplicáVel que, estando em plenas condições de 
retomar o caminho do desenvolvimento, o Brasil mantenha 
ulna Constituição ·em que é flagrante seu deliberado estatismo, 
anacrônico num mundo que se caracteriza pela competitivida
de. 

Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, a ten
dência no mundo de hoje é a abertura das econornías nacionaiS: e-a 
criação de blocos regionais, é a globalização dos mercados em es
cala internacional, é a competifiVidade mundial. Tudo isso toma 
inexplicável a teimosia ideológica que ctioli reservas de mercado e 
delírios autárquiCos, que direcionani o BraSil para o atraso tecnoló
gico e a baixa capacidade de competir. O mundo já demonstrou 
que Estados hipertrofiados estão fadados ao retrocesso e à falên
cia. 

E o Brasil não merece mn destino assim. Como diz o candi
dato Fernando Henrique Cardoso, o Brasil não é mais um país 
subdesenvolvido. Nosso País é uma das dez maiores economias do 
mundo, está pronto para crescer e tem um potencial enorme para 
desenvolver-se. A Constituição -aprovada em 1988 precisa ser 
adaptada às realidades do mundo contemporâneo, e o Estado bra
sileiro precisa ser redirecionado para tarefas que lhe são específi
cas e que estão sendo pessimamente desempenhadas. Refiro-me a 
questões como saúde, educação, saneamento básico e segurança 
pública, que estão entre as mais sérias preocupaÇões vividas hoje 
pelo povo brasileiro. 

Tudo indica que, quem quer que se eleja sucessor do pre
sidente Itamar Franco, vai propor uma reforma dessa Constitui
ção, sobretudo nos dispositivOs-- referentes ao Sistema 
Tributário, Prevídência Social e Monopólio Estatal. No mo
mento em que nos debruçarmos sobre essa reforma, Sr. Presi
dente, considero da maior importãnchi que eliminemos também 
o impressionante detalhismo da Carta aprovada em 198 8. 
Numa sociedade dinâmica, a constituição deve limitar seus 
mandamentos às nonnas de organização e funcionamento do 
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Estado e aos direitos fundamentais do cidadio. Não se justifica 
mais colocar num texto desses as utopias e ilusões de Um século 
qucjáacabou. -

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENfE (Aureo Mello)- Nada mais haven
do a tratar, a Presidência vai encemrr os trabalhos, desigDando 
para a sessão extxaordínária de arila.Dhã~ às 15 horas, convocada 
neste momento. a seguinte 

ORDEM DO DIA 

l 
OFÍCIO :o;• S/56, DE 1994 

(Em regime de urgência. nos termo! do art. 336, "b", do 
Regimento Inte-rno) 

Oficio n° SíS6, de 1994, através do qual o Banco C~nrr:1l 
do Brasil encaminha a solicitã.Çâo ·cta Prefeitura do Rio 1.h: Jo.neiro 
no sentido de que aquele Município possa çomitir Letras 
FinanCeiras do Tesouro Municipal. cujos recursos ~er:lo 
destino.dos ao giro de sua dívida mobiliária. \enchd no 2" 
Semestre de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Econômicos) 

2 
OFÍCIO ~·St6J, OE 1994 

{Em regime de urgencia. nos termos do art. 336~ "b", do 
Regimento Interno) 

Ot1do n° S/63. Je 199-f.. atra\êS do qual o Governo do 
E:'t3do ~k Po;;-mambt,tco solicita autorização para realizar .operação 
de s.:rêdito e\.temo junto ao Brasilian American Merchant ~ank. no 
\alor d< L:S$ 50.000.000.00, equi,ai<ntes a R$ 50.000_000.00. 
em I (I di! julho de 199-t.. cujos recursos serã~ destinados a projetos 
previstos no art. :!(I da Leí n\) tt.o96. de 30.b6~_94:-(Deoendendo de: 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos} 

3 
OFÍCIO :-;• S/64, DE !994 

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

Oticio n° S/64, de 1994-. através do qual o GovemQ _ 4-_o 
Estado de São Paulo solicita autorização para alterar o percentual 
de rola!Zem de sua dívida mobiliária vencível no 1° semestre de 
1994-, de 91°/o. autorizado pela Resoluçllo n° 25/94. do Senado 
Federal. para 100% dt dívída. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômieos) 

4 
OFÍCIO N• S/66, DE 1994 

(Em regim~ de urgência, nCl!!l termos do art. 3.36, "b", do 
Regimento Interno) 

Oficio n° S/66. de 199-l-. através do qual o Go••ertt_o do 
• Estado de Minas Gerais soliCita autorizaç_ão para alterar o 

percentual de rolagem de sua dívida mobiliária.. v~nch·el no 1° 
seme~_tre de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Econ6micos} -

5 
REQUERIMENTO N• 638, DE 1994 

VotaÇão, em turno único, do Requerimento n° 638. de 
1994, da Senadora Júnia Marise, solicitando, nos tennos do art. 
172. inciso I, do Regimento Interno. a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei do Senado R0 160, de 1992. de sua autoria. que 
submete a nomeação do Secretãrio da Receita- Federal a prévia 
aprovação do Senado Federal. 

6 
REQUERIMENTO N• 641, DE 1994 

__ . _Votação, em turno ÍLnico, do Requerimento d~ 641. de 
l994. do Senador LouriVal Baptista. soliCitando. nos termos do 
art. 172. inciso I, do Regimento tntemo. a inclusão t:m Ordem do 
Dia do Projeto de Leí da Câmara n" 113. de 199-~ (no 4. 1-'6193. na 
C~a de origem), que dá nova redação ao an 1° da ~ei n., 8.072, de 
25 de julho de 1990, que "dispõe sobre crimes hediondos, nos 
termos do art._ 5". inciso XLIII. Ja Con'>tituiç-ào h:-dt!r:ll. ..: 
do;:t~rmina tHitras prO\ id~ncias", 

7 

..\pro;:ciação do EJitat Je Prh.ltiJ:rç.io da Frnpr..:..;a 
Brasih:íra rJo;:: Aeronó.utica S. A. ~ Embraer. nos tcnnos J.1 
R<:soluç1'io n° 53. de 199-f.. do-Senado Federal..(OepemknJl1 Je 
par<:cer da Comiss~o de Assuntos Econômicos) 

O SR. PRESIDENTE (Auroo Mello) - Eslá encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às IBhl Omin) 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
N" 255,DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em confom:i:idade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n° 2~ de 1973, 
resolve tomar sem efeito a nomeação de SAULO LUCIO DE 
OLIVEIRA para o cargo de Técnico Legislativo. Nível II. Área 
de Policia, -Segurança e Transporte, Especialidade de Transpor
te, Padrão 16, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, cons
tante do Ato do Presidente n° 167, de 1994, em virtude de 
desistência voluntária da referida nomeação, de acordo com o 
Proc. n• 007.761/94-5. 

Senado Federal, 7 de julho de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente do Senado Federal. 

(•)Repuliicadopcr havr:ruído comincat~:ÇAo noDCN Seçlo IT), de 8-7-94 -

(*)ATO DO PRESIDENTE 
N"259,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 outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora no- 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o que conSta do Proce~so n° 016.408/90-0, resolve. alterar o -
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Ato desta Presidência n° 484, de 1991, publicado no DCN II. 
de 22-5-91, para lllllnter aposentado, JOAO DE DEUS VIZIO
LI, Inspetor de Segurança Legislativa, Classe Especial. Código 
SF-AL-NS-016, Referência NS-19, nos termos dos artigos 101, 
inciso Ill. 102, inciso I, alínea a, da Emenda Constitucional D0 

1, de 17 de outubro de 1969, combinado com os artigos 428, 
inciso II; 429 inciso I, e artigo 430, inciso Ill e V da Resolução 
SF n° 58172, artigos zoe 3° da Resolução SF n° 358/83, e artigo 
1 • da Lei n• 1.050, de 1950; artigo 3•, da Lei n• 5.903, de 1973, 
e artigo 10, da Lei n• 4.435 de 1964, a partir de 2-3-85, obser
vado o limite previsto Do artigo 102, § 2°, da Constituição Fe
deral. 

Senado Federal, 12 de julho de 1994.- Senador Humberto 
Luceoa, Presidente. 

('•) Republicado poc haver sa1docom incan::çio noDCN (Scção ll), de: 14-7-94 

(*)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 
tcm.do em vi~ta o ~e consta do Processo D0 012.590/94-0 resolve 
designar JOAO HEUO CARVALHO ROCHA, Analista Legisla
tivo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível llL 
Padriio 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para substi
tuir o Diretor da Subsecretaria de Edições Técnicas, símbolo FC-8, 
no perlodo de 1°-9-94 a 30-9-94, dul3ll1e o afastamento dO titular, 
em gozo de férias. 

Senado Federal, 29 de julho de 1994; - Senador Júlio 
Campos. Presidente do Senado Federal, em exercício. 

(*) RepublicadoporhavCrs.aidocom iu:crreção noDCN (Seçac)jj), de 2-8-94 

(*) ATO DE APOSENTADO RIA N' 271, DE 1993 

Da Servidora W'!lma Noleto Marn.nhão de Olivei
ra, Analista Legislativo, Classe EspeciaL Padtio V. 

Apostíla 
Fica alterado o fundamento legal do presente Ato, para ex

cluir a Resolução SF n° 21/80 e incluir a Resolução SF n° 42/93. 
Senado Federal, 15 de jllho de 1994.- Senador Humberto 

Lucena, Presidente. 

(*)Republicado per haver saído com incttiCÇliO noDCN (SeçiO iD), de 23-7-94 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 289, DE 1994 

O Presidente do Senado Fedem!, no uso da sua competência 
regimental e consoante o disposto nos artigos 66 e-67, do Ato no 
31, de 1987, da Comissão Diretora, resolve: 

Art. 1° Designar, para integrarem Comissão Especial desti
nada a proceder a avaliação dos bens móveis divetSOS, coosidera
dos obsoletos ou irrecuperáveis, listados nos Processos nc~> 
000!60/93-8, 023474193-9, 023500/93-0, 023501/93-6, 
023502/93-2, 023503/93-9, 005390193-1, 002331/94-8, 
003135/94-2 e 003678/94-6, como membros efetivos. os sen-ido
res Nicolau Bonvakiades, Leandro Antony Júnior, Flávio Rodri
gues Moua. Frn.ncisco das Otagas Bezerra. Pedro Carvalho 

RodriSues.-FrãncisC.o de Oliveira Pedreira, Adalberto José Carnei
ro Filho e, como suplentes. os servidores José Ivan de Oliveira e 
Raimundo Alves da Paz. 

Art. 2• A Comissão Especial serã presidida pelo SOJVidor 
Nicolau Bonvakiades, e, nos eventuais impedimentos, por um dos 
membros efetivos, índicados pelo tindar. 

Art. 3° O prazo para a conclusão dos ttabalhos de avaliação 
é de 60 (sessenta) dias, a cootar da pnblicação deste Ato. 

Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 24 de agosto de 1994. - Senador Júlio 

Campos, Presidente do Senado Fedeml, em exercício. 

(*)ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 79, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições regulamentares e de acordo com o disposto no 
artigo 2°, do Ato n° 9, de 1992. do Primeiro~Secretário. re
solve: 

Art. 1° Designãr os gestores dos contratos celebtados entre 
o Senado Federal e as empresas abaixo relacionadas: 

- Rio Platense Construções, ProJetos e Consultoria 
Ltda. - Contrato no 29, de 1994: realização de "reforma e 
adaptação da Unidade Infra-basilar do Anex:o I do Senado 
Federal" -Titular: Tadeu Izidro Patrocínio de Moraes (ma
trícula n° 3180)~ Substituto: Carlos Magno Fagundes Franci 
(matricula n• 2369). 

- ElesetVice do Brasil - Componentes Eletronicos Ltda. -
Cont:Iato n° 31, de 1994: realização de "seniços de manutenção 
preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de 5 (cinco) 
elevadores do Senado Federal, marca OTIS"- Titular. Raimundo 
Manoel do Nascimento (matricula n• 3223); Substímto: Sídnei 
José Kronemberger (matricula n• 1263). 

- Método Empreendimento de Engenharia Ltda. - Contrato 
n° 32, de 1994: 01construção de um Castelo d'água para atender as 
Unidades de Apoio do Seoa.do Federal"- Titular: Tadeu Izidro Pa
trocinio de Moraes (matrícula n° 3180); Substituto: Carlos Magno 
Fagundes Franci (matrícula n° 2369). 

Art. 2°Este atoentmem vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

Em 29dejunho de 1994.- Manod Vilela de Magalhães, 
Diretor-GeraL 

ATO DO DffiETOR-GERAL 
N• 112, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7•, § 2•, da Resolução n• 42, de 
1993, e de acordo oom o que consta do Processo n• 014396/94-7 
resolve nomear João Raymundo Costa Filho para exercer o cargo, 
em comissão. de Assessor Técnico, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federal, com lotação e exetcicio no Gabinete do Senador 
Jacques Silva. 

Senado Federal, 23 de agosto de 1994.- Manod Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral. 
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SENADOR JOSAPHAT MARINHO - Homenagem à me
mória de Octávio Mangabeira, a propósito do transcurso do •eu 
108' aniversário de nascimento. 

SR. PRESIDENfE - A•sociando-se à homenagem tributa
da a Octávio Mangabeira pelo Sr. !osaphat Marinho. 

SENADOR JÚUO CAMPOS- Nota do Sindicato da In
dústria da Fabricação do Álcool do Estado de Mato Grosso, •ob o 
titulo ''Luto7 dor e protesto", responsabilizando a burocracia gover
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1.2A -Requerimento 
- N" 658, de 1994, de autoria do Senador Roualdo Aragão, 
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Ata da 1088 Sessão, em 25 de agosto de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs.: Valmir Campelo e Jacques Silva 

ÀS 15 HORAS ACHAM-SE PREsENTES OS Sll!i S.ENA- lllento de investimento das empresas estatais, em favor das Cen-
DORES: - - ~ -- - - - traiS Elétricas do Norte do Bmsi! SI A, crédito exlmordinário no 

Aureo Mel!o- Coutinho Jorge- Eduanlo-Suplicy- Gilber- valor de R$15.479.079,00, paza os fins que especifica. 
to rvtiranda - Guílherme Palmeira - J ~es Silva - João França- De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
Josapbat Marinho - José Paulo Biso! - Júlio Campos - l\fagrJQ do § 4• do art. z• da Resolução n• 1/89-CN, fica assim constitulda 
Bareelar- Mauricio Conêa -· Ney Maranhão- Reginaldo buaite a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 
- Rona!do Aragão- Ruy Barcelar -Valmir Campelo. SENADORES 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Canipelo):.. A lista de pre- -
sença acusa o compareciniéfitõ de 17 Srs. Senadores. Havendo -nú-
mero regimental, declaro aberta a sessão. ___ · -· · ·- - -

Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso~ ~trabalhos. _ , 
Sobre a mesa, ofício que secilldO pelo&. 1 • Secretário. 

É lido o seguinte 

Of. n• 361/94-GLPMDB 

Senhor Presidente 
Bmsilia, 24 de agosio·de 1994 

Tenho a honra de dirigir-me ã Vossa. .ExCelêD.Cia a fim de 
indicar o nome do Senador JAQUES SILVA paza oCupar a vaga _ 
do PMDB na COmiSsão de COnstituÍçãÔ, Justiça e Cidaclania, em 
decorrência da renúncia do Senador Iram Saraiva. - -

Cordialmente, Mauro Benevi~es,_Uderdq PMDB. 
O SR. PRESIDENTE (V aiiWr Campelo) - O ofício lido 

vai à publicação. _ _ _ .. ~- ______ ·_, _- : 
A Presidência recebeU .3. Mens_agem n-o 286, de 1994 (n° 

674194, na origem), de 24 do corrente, atmv6s da qual o. Senhor 
Presidente da República. em _aditaD!_~nto à -Mensagei;O n° 865/93, 
na origem, que deu origem ao :projeto" q~ _Decreto Legislativo n° 
65, de !994, reencainiliha o texlo da Convenção relativa à_prote
ção das crianças e a oooperação em matéria de a<iüção internacio
nal concluída em Haia em 29 de maio de f993, ·deVido terem sido 
constatadas imperfeições de oidi,-m material ®toctaâas na versão 
para o idioma português. _ ___ _ _ _ _ ~ _ ~ 

A matéria será anexada ao processado do Projeto de Decre
lo Legislativo n• 65, de 1994, e de~chada A Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional. . . . _ . _ . . _ _ . 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- -Ó Senhor Pre
sidente da República editou a Medida Provisória n• 584, de 23 de 
agosto de 1994, que autoriza. o Poder Executivo a abrir ao-orça-
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PMDB 

Coutinho Jorge Flaviano Melo 

Gilberto Mimnda RonanTito 

eJ>FL .-

Gullherme Palmeim Oclacir Soares 

PPR 

Carlos De'Carli Jllfbas Passarinho 
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Jutahy Magàrhães Mauricio Conêa 
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FT 

. · Eduanlo Suplicy 
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·BLOCO 

Jonas Pinheiro WaldirGuena 

PMDB 

· José A. Curvo Gilvan Borges 
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PPR 

Gerson Peres Paudemey Avelino 

PSDB 

Paulino Cfuero Antônio Faleiros 

PP 

Augustinho Freitas Alberto Haddad 

PDT 

Dén:ioKnop Sérgio CUiy 

PRN 

Euclydes Mello Paulo Octávio 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989:cN, ftca estabe-
lecido o seguinte caleudário para a lramitação da matéria: 

Dia 25-8-94- Desiguação da ComiSsão Mista; 
Dia 26-8-94- Instalação da Comissão Mista; 
Ath 29-8-94 - Pmzo para recebimento de emendas. Pmzo 

para a Comissão Mista emitir parecer sobre a admissibilidade; 
Ath 7-9-94-l'!:az<> f1W!l da Comi,._ãQ Mista; 
Ath 22-9-94- Pmzo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Há orndores 

inscritos. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa

lavra pam uma questão de ordem: 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a pa

lavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, para uma questão de or
dem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, encontra-se na 
Ordem do Dia, como item 7, a apreciação do edital de privatização 
da Empresa Brasileira de Aeronáutica - EMBRABR, nos termos 
da Resolução n° 53, de 1994, do Senado Federal. 

Já há conhecimento de parecer, formulado pelo Senador 
Ronan Tito, na condição de membro da Comissão de Assunlos 
Econômicos, no sentido de que o Senado aprove o edital de priva
tização da EMBRAER, encaminhado ao Senado pelo Presidente 
Itamar Franco. 

A questão de ordem que formulo, Sr. Presidente, é se até 
terça ou quarta-feira, quando o Senado votará este item, haverá, 
por parte dos Srs. Senadores, alguma sugestão no sentido de como 
devenamos proceder caso o Senado Federal deseje aprovar o edi
tal; se os eventuais novos controladores da EMBRAER devem, 
por exemplo, preservar os empregos tão importãrifes paiã a comu
nidade de São José dos Campos e de todo o Vale do Paraiba por 
um perlodo que o Senado venha a considerar razoável, digamos, 
de dois anos. Inclusive, considerando-se algumas flexibilidades no 
que diz respeito ao remanejamento de funcionários, uma vez que, 
durante a exposição que fez nesta Casa o Presidente da EM
BRAER, Dr. Ozires Silva, na Comissão de Assuntos Econômicos, 
juntamente com o Ministro da Aeronáutica, Lélio Lobo, S. S' disse 
que, em alguns dos setores administrativos da empresa. haveria 
um número excessivo de pessoas empregadas, enquanto que em 
outros não. Por exemplo: a linha de produção estaria com um nú
mero adequado de trabalhadores. 

Vamos supor que, com certa flexibilidade, o Senado inseria
se em sua resolução que aquele que porventUra assUmisse o con
trole aciouário da EMBRAER deveria ter a preocupação de preser
var o número de empregos, em primeiro lugar. 

Em segundo lugar, poderia também o Senado colocar que, 
uma vez privatizada a EMBRAER- e até porque se vai COnSiderar 
que os empregados terão uma participação acionária de pelo me
nos 10%- seja considerado, como item, -que no Cõitselho de Ad
ministração ou na direção da EMBRAER deva haver uma repre-
sentação dos empregados _ela Clll11'ri=· .. 

São sugestões, Sr. Presidente, que, ontem, foram aventadas 
por alguns dos Srs. Senadores. Talvez houvesse outras de natureza 
thcnica, o que ainda poderia ser objeto de diálogo até a próxima 
terça-feira. 

Além disso, dada à iruportância da decisão que o Senado 
vai tomar, considerando que a E:MBRAER, hoje, está sob controle 
do Estado brasileiro e que, portanto, constitui pabimônio do povo 
brasileiro, seria muito firi.põitante que- todos nós, Senadores,levás
semos em conta esse aspecto. Afmal, vamos tomar uma decisão a 
respeito de se vender ou não aquilo que pertence ao povó brasilei
ro; e somos nós, Senadores. que estaremos decidindo a esse respei
to. 

Formulei, na tarde de hoje, uma sugestão à Prefeitura de 
São Josê dos Campos no segu:hite sentido: Dado que os moradores 
de São José dos Campos são os que mais estão a par do assunto da 
EMBR~ da sua repercussão, são os mais prox~ente- irife
ressados, sugeri à Prefeita de São José dos Campos, Augela Gua

-dagnin, que, se possível, realizasse uma consulta ao povo daquela 
cidade na próxima segunda-feira. A pergUnta deveria- ser dirigida 
também aos familiareS daqueles que direta ou indiretamente sabem 
da importilncla desse problema. 

É inviável que se questiOne todo o povo brasileiro e pal'ece
me viáVel que a Prefeitura de São José dos Campos possa realizar 
uma consulta sem ter o sentido de lei, pois não se trata-de um pleb
iscito, mas de uma consulta informal, em que se solicita a colabo
ração da E:tdBRAER, dos seus interessados. da colaboração do 
Sindicalo dos Metalúrgicos de São José dos Campos, do Sindicato 
dos Engenheiros e realizar uma pesquisa onde seria ConsUltada a 
popi]lação, dizendo algo assim: "O Senado Federal tomará uma 
decisão muito ii:nportãnte neSía terça ou quarta-feira para- a EM
BRAER e com grande impacto sobre a vida de São José dos Cam
pos e de toda a população. Em vista -disso, a PrefeitUra vem per
guntar à população de São José dos Campos, primeiro: se é a favor 
ou contra que se privatize a EMBRAER; segundo: caso privatiza
da, se seria a favor ou contra que se colocasse um item: os noVos 
controladores devem preservar com certa flexibilidade que irlamos 
aqui colocar- o nível de empregos; terceiro: que os novos contro
ladores da empresa devem assegurar aos trabalhadores repre
sentação no Conselho de Administração". 

Sr. Presidente, proposição desta ordem guarda reiação com 
fatos que oc:onem em outros países. Por exemplo: na ex-Alemanha 
Oriental, por ocasião do processo de privatização, algumas exigên
cias desse teor foram colocadas para os que estavam adquirindo o 
controle das novas empresas. A participação na direção das empre
sas é objelo de lei em Ioda a República Federal da Alemanha. 

Sr. Presidente, a consulta que faço refere-se à maneira se- _ 
gundo a qual devemos proceder. Haverá prazos para emendas? Po
deremos fazer sugestões nesse sentido ao Relator, Senador Ronan 
Tito? Qualquer de nós, Senadores, estaremos habilitados a propor, 
até terça-feira, sugestões? Essa é a questão de ordem que fonnulo, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (V almir Campelo) - Esclarecendo a 
questão de ordem de V. Ex', nobre Senador Eduardo Suplicy, a 
Presidência informa, em primeiro lugar, que o edilal não é propo
sição legislativa. Assim sendo, o Relator apresentará o parecer, 
concluindo por um projeto de resolução. Desde que seja pertinente 
à matéria, V. Ex• poderá apresentar emenda e encaminhá-la à 
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Mesa, de acordo com o art. 230, alínea a, do Regimento Interno do 
Senado FederaL -

O SR. EDU ARDO SUPLICY - Isso poderá ser feito até 
terça-feira? 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Sim, até terça
feira V. Ex• poderá encaminhar à Mesa a emenda, ap6s o parecer. 
desde que a matéria seja pertinente. __ _ 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço a informação 
prestada pela Mesa, que é de grande relevância. Dessa forma, nós, 
Senadores, poderemos pensar até "'rça-feira próxima. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Diz o art. 230 
do Regimento Interno do Senado Federal: 

Art. 230...: Não se admitirá emenda: _ 
a) sem relação cóm·a maténa da disposição que se-jn-etenda 

emendar, 
Portanto, se a emenda for pertinente à matéria, V. Ex• pode

di encaminhá-la - repito - depois de apresentado o pareoer, que 
concluirá por um projeto de resolução. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Obrigado, sr:Presiden~<>. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a pa

lavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, primeiro orador inscrito. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-, SP. PrOmincia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr._ Presidente, Sr"' e 
Srs. Senadores, segundo noticiário dá imprensa, <? __ Gºy~ autori
zou ontem nova etnis_sij.Q _de reais e111 função de ter sido atingido o 
teto de 7,5 bilhões defmido mediante medida provisória como 
meta para base monetária até 30 de setembro. A mesma medida 
provi.;ória dispôs que se poderia superar essa cifra em até 20%, ex
pediente do qual o Govemo agora se utiliza. 

O fato de a meta ter sido atingida em prazo tão breve foi de 
diversas maneiras inteipJetaOO ~to pelos agentes econômicos, 
quanto pela sociedade. E importante que reflitamos sobre o seu 
significado. Não considero que tenha havido erro por parte da 
equipe ecOIJÕmica na defmição da base monetária. Aliás, quando o 
Diretor da Area Externa do Banco Central, Gustavo Fmnco, o Pre
sidente, Pedro Malan, e o Ministro Rubens Ricópero estiveram 
nesta Casa. manifestei minha opinião de que o primeiro valor su
gerido, sem a flexibilidade dos 20%, poderia ser extremamente 
restritivo. Por que razão? Porque nas economias estáveis, a base 
monetária representa de 6 a 8% do PIB, enquanto que a base e_!i_ta
belecida na medida provisória representa apenas ·2,2% do Produto 
Intemo Bruto bmsilei:J;o. _ _ __ _ 

Várias considerações devem ser feitas er;n ~lação à '-'el~
dade de monetização, ao grau de retenção de ativos f:manc:eirós? 
aos fluxos externos e ao canportamento de. sociedade quanto às 
suas preferências de liquidez. 

Já naquela oportunidade, ressalvei que em grande a dificul
dade de se defmir um valor, razão pela qual eu considemva opor
tuno a introdução de um gran de flexibilidade caso o valor fosse 
menor do que o necessário para a manutenção das atividades eco
nômicas. 

Concordo, em um asPectO:· COOi o cOJOOntário do ex-Presi
dente do Banco Central Affonso Celso Pastoce. Segundo ele, nin
guém, em sã consciência, saberia defmir qual seiia a démanda-por 
moeda. ''Se não bá emissão pani Comprar dólares ou para financiar 
déficit público, não vejo problemas" - disse Augusto Savasini à 
Gazeta Mercantil de hoje. 

Ora, quanto às interpretações que têm sido veiculadas, vale 
ressaltar que o Ministro Rubens Ricupero mostra-se mnito otimis
ta, atribuindo apoio ao Plano as razões para a velocidade de expan
são da base monetária. 

Em relação a esse ponto é preciSo piUdênCI:LÊ importante 
que o Ministro esteja ot.imista com o Plano, mas o fato, em si, 

pode ter razões de cunho menos subjetivo. A primeira delas pode 
ser a simples subavaliação feita pela equipe econõmica._ mas pode 
haver outras. O otimiSmo alegado pelo Ministro-da Fai.enda teria 
se refletido no aumento do consumo verificado recentemente e no 
movimento de entmda de capitais externos no Mercado Financeiro 
e de Capitais. Vamos analisar cada um desses temas. 

Quanto ao aumento de consumo, tal comportamento já foi 
verificado em outros planos de -estabilização, principalmente du
rante o Plano Cruzado, juntamente com o processo de monetiza-
ção. 

Com relação àquele Plano, existe uma düerença: enquanto, 
naquela oportunidade, houve preocupação com a situação de misé
ria e precariedade da população de mais baixa renda- aumentou
se em 15%, logo de início, o valór do salário mínimo e 8% nossa
lários em geral -, neste o efeito positivo da estabilização para as 
rendas da população foi eliminado pelo aumento de preço ocorrido 
nas véspems da introdução da nova moeda. fenômeno registrado 
inclusive pelo Ministro Rubens Ricupero. Mas restoU a possibiliw 
dade de cont.raii-_-Crédito com valores de parcelas [lx.as, o que, para 
a população que não contava com a proteção da indexação da sua 
renda no mercado fmanceiro, já se constitui um attativo para o 
conSuzii-o._ Tanto é assim que o I!Umento das vendas se tem dado 
sobretudo nas vendas a crédito. " 

Será qué""ésOO co1np:rrt8nlento significa, de fatO, Uii:t otimis
mo por parte da população? Serii que toda a população brasileira é 
tão otimista, tão eufórica? 
_ Gostaria de ressaltar que não existe base, de fato, para essa 
'interpretação. Quem .Ssim achar, pode atabar caindo do cavalo. O 
que está acontecendo pode estar mais ligapo à iniciativa das pes-

-~s etl! .. aprOveitar uma oportunidade que pode não se repetir no 
futuro. E normal que os con_sumidores se comportem dessa manei
ra, e isso não tem nada a ver propriamente com otimismo. JÍi pas
samos por situações onde, quando mais aumentava a_ sensação de 
que O plano não se sustentaria, maior era a procura por todos os 
gêneros de consnmo, como na etapa final do Cmzado. Portanto, é 
Preciso que eSse fenômeno seja levado em conia. - · ---

Quanto ao ingresso -de capitais eXfe:tilos, priD.dpaimeD.te nãs 
bolsas de valores, como tem acontec;;ido, pode representar um ot.i
mismo por parte desses investidores, mas uada tem a ver -com a 
~ão da base monetária por uma razão muito simples- o Ban
co Central não está int.erViildO no mefcádo cambial, nem compran
do nem vendendo dólares. Isto significa que os d<slaies têm sido 
absorvidos pelO mercado, não se alterando a quantidade de reais 
emdroulãção:-Ademais., esta entrada de capitais e o saldo comer
cial foram praticamenl<> compensados pela remessa de divid<!ldos 
e pagainento de juros da dívida externa, resultando em um fluxo 
externo, em termos llquidos, próximo de zero nos primeiros 16 
dias de agosto. _ . 

Ao invés de otimism.o, a política cambiã.f tenl causado 
apreensão. A sobre-valorização do real frente ao dólar traz preocu
pações quanto às direttizes que têm sido dadas pela equipe econõ
rirl.ca. Os reflexos do câmbio no saldo colnercial não foram tOtal
mente seritidos devido à antecipação de opérações 'de exportação 
havida em junho. mas alguns sinais já se pode Vislumbrar, cOmo o 
aumento das importações e a redução do saldo comercial, que tem 
se mantido ainda positivo, mas nlio se sabe por quanto tempo. A 
equipe económica tem que deixar mais claró para a sOciedade qual 
o eaminho que pretende trilhar. Se considerarmos como intenção 
desta equipe a manutenção dessas diretri.zes como um horizonte de 
loogo pi-azO, é preciso se discutir se a sociedade deseja uma altera
ção estrutural que levará o pais de exportadores de prodntos para 
importadores de capitais, e em que grau o capital importado se ma
terializa em investimentos diretos, que geram renda, produção e 



Agosto de 1994 DIÁRIO Do CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Sexta-feira 26 4859 -

emprego, ou são destinados a atividades menos nobres. 
O que se sabe, principalmente até o presente instante, é que 

esse ingresso de capitais é sobretudo de natureza de curto prazo, 
de natureza especulativa e não, por enquanto, ein larga escala,. in
gressos de capi~ que -sígmficam-ãuinento sigo.ificátivo-de inves
timento no sentido macroeconômico, investimento em termos de 
compra ou de expansão de máquinas, equipari:ientos e fust:alaç&s 
de atividades produtivas, gerando ompregos. 

Podemos buscar exemplos nos nossos vizinhos, mais próxi
mos ou mais distantes. A economia Argentina. poi exemplo, regis
trou um déficit comercial no primeirO bimestre deste ano 799% 
mais elevado que o registrado no mesmo periodo do ano passado, 
o que tem gerado uma crise de desemprego de difícil solução. Ou
tro exemplo é o_ México, que registrou um déficit comercial de 
US$ 13 bilhões no ano passado, pouco menor que o déficit deUS$ 
15 bilhões ocorrido em 1992. As conseqüências-foram sêiltidas 
nos protestos recentes havidos em Chiapas. 

Reitero, Sr. Presidente, Srs. Senidores, a minha estranheza 
pelo fato de o Ministro Rubens Ricupero continuar dizendo que a 
questão da distribuição da renda nãó é pam ser resolvida agora. 
Será que o Presidente Itamar Franco vai concluir o seu governo 
com essa consideração do Ministro? Que a distnouição da renda é 
algo para ser tratado mais tarde? Será que o Presidente Itamar 
Franco nãifVai ciia!'-um instrumento de profundidade que signifi
que real melhoria da distriOOição da renda? Será que vai simPles
mente aceitar os argumentos da equipe, antes do Ministro -Fernan
do Henrique Cai:doso, hoje do Ministro Rubens Ricupero, de que 
acabando-se com a inflação já se estará. faiendo o suficiente, Da 
medida em que a inflação constibli um fenômeno concentmdor de 
renda e de riqueza, e que poder-se-á deixar para mais tarde a ques
tão do combate à fome e à miséria, com instrumentos de politica 
econômica para valer. além daqueles que têm sido objeto do esfor
ço do Conselho de Segurança Alimentar, coordenado por D. Man· 
ro Morelli e com a participação efetiva de Herbert de Sooza, espe
cll<.!.mente como Secretário Executivo da Ação da Cidadania contra 
a fome e a miséria e pela vida? -

O Sr. Josapbat Marinho- Permite-me V. Ex .. um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Concedo o aparte ao Se· 

nador Josaphat Marinho com muito prazer. 
O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Eduai:do Supli· 

cy, quero apenas fazer uma observação à margem do que vem sus
tentando. Seja qual for a natureza ou a fmalida.de do capital estran
geiro que agora ingressa no País e é tão largamente noticiado, o 
fato prova a imJ)iucedência das alegações tão grandemente feitas, 
durante a Revisão ConstituCiorihl, de que a Carta de 1988 impedia 
a entrada do capital alienlgena. O fato é bem próprio para contes!· 
ar os revisionistas de ontem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- É importante a observa· 
ção de V. Ex', Senador Josaphat Marinho, porque no fmal do ano 
passado e no prim~iro semestre deste, quando ainda estávamos em 
meio à Revisão ConstituciOnal, alguns diziam que hãO-inais etftra
ria o capital estrangeiro. E eis que agora Se nota que a Bolsa bate 
recordes em ingresso de capital estrangeiro. 

Mas é preciso qualificar bem que tipo de capital estrangeiro 
está ingressando. Se é ainda, e em grande escala, o capital estran
geiro que vem para investimentOs de curtíssiino e médiO prazos -
porque a taxa de retorno no Brasil, e sobretudo estampado por fa. 
xas de juros muito altas, decorrentes do que são oferecidas pelos 
títulos governamentais brasileiros - é até natural que entre este ca
pital de natureza especulativa, que de alguma fonna irriga um pou· 
co a economia. Pode até criar esse clima. de certa euforia na Bolsa 
de valores, entretanto, isso ainda não está transfonnado em inves· -
timentos de larga escala nos setores produtivos para valer. 

Acredito que essas condições poderão se delinear sem que 
haja necessariamente a transformação daqueles itens que foram tão 
mencionados ao tempo da Revisão Constitucional. Quando hOuver 
estabilidade na economia, com razões de profundidade para nela 
se acreditar. quando houver um controle das fmanças de maneira 
que qualquer déficit seja financiado por formas claramente contro
ladas e não inflacionárias, quando se souber com clareza que o 
conteúdo dos gastos públicos constitui algo previamente discutido 
e aprovado pela sociedade e pelo Congresso Nacional, quando se 
souber que os recursos qUe o governo axrecada, sob a forma de im
postos e taxas, estão sendo bem aplicados, quando se tomarem 
medidas que garantam à maioria do povo brasileiro condições dig
nas de sobrevivência, estaremos dando passos efetivos no sentido_ 
de propiciar condições pata um maior ingresso de investimentos 
estrangeiros produtivos. 

Sr. Presidente, gostaria de concluir chamando a atenção de 
V. Ex~~,s pam um fato que parece não se terem dado conta as autori
dades brasileiras. Hoje irei apenas introduzir o assunto para, pro
vavelmente, na semana que vem, voltar a ele com maior profundi
dade. · ·· · -

O Ministro Rubens Ricupero e as autoridades econõmicas 
estão considerando aumentar os diversos tipos de incentivos fiS
cais e creditícios às exportações, em vista exatamente do problema 
cambial que poderá decorrer daqui até o fun do ano, em função da 
taxa de clmbio atual que o Governo não quer seja tão significati
vamente alterada - pelo menos, até o primeiro e o segundo turno 
das eleições; depois, não se pode saber o que acontecerá. O Gover· 
no quer. no curtíssimo prazo, aumentar a isenção para as exporta
ções, inclusive também atuando junto aos governos: estaduais. no 
sentido de solicitar que se isente o ICMS para diversas exportaçõ· 
es. Essa terá que ser uma decisão do CONFAZ. o Conselho forma
do por Secretários de Fazenda dos estados, e não é tarefa tão fácil 
de ser realizada em curtíssimo prazo, ainda que o Ministro da Fa
zenda se empenhe nessa direção. 

Sr. Presidente, ainda hoje conversei com o nosso Embaixa
dor em Londres, Rubens Barbosa, que foi um dos representantes 
do Brasil na ALAD, responsável pela questão do MERCOSUL, e 
transmiti a S. Ex• uma reflexão: parece que até hoje o Governo 
brasileiro não se deu conta de que nos paises industrializados, de· 
senvolvidos, existe um tipo de subsídio de grande significado, co
locado nas mãos dos trabalhadores. 

Quando relatei o fato ao Embaixador e atual Ministro Ru
bens Ricupero. S. Ex• disse-me inclusive que estava recebendo 
uma informação nova. Por exemplo, não sei se todos os Srs. SeDa
dores têm consciência de que um tmbalhador nos Estados Unidos 
que recebe o salário mínimo de 4.25 dólares por hora, que trabalha 
50 ou 52 semanas por ano, recebendo, ao longo do ano, de 8.000 a 
8.500 d6lares de remuneração, no caso de ter uma familia, mulher 
e dois filhos, tem o direito de receber mais 40%. cerca de 3.200 
dólares. Isto é o que lá se denomina earned income fax credit, 
crédito fiscal por remuneração recebida, que vai sendo, gradativa· 
mente, diminu[do. Dessa foima, existe mn subsídio colocado dire
tamente para os trabalhadores que recebem na faixa do salário mí
nimo ou poo.co mais. Na Europa existem outros mecanismos, os 
quais irei comentar oportunamente. 

Em nosso País. parece-me (rue sempre está. se pretendendo 
criar mais subsídios, mais credit.os subsidiados, mais incentivos 
fLSCais, diretamente para as mãos dos donos do capitaL Agora, 
mais uma vez, este será o passo. No Bxasil não se tem consciência 
de que os paises industrializados de hoje têm como objetivo garan
tir que toda pessoa que trabalhe tenha um mínimo de renda, o que 
é feito mediante uma fanna de crédito flscal. 

Parece-me que as pessoas em nosso País, como o Ministro 
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Rubens Ricupero, disso não têm coohecimento, e é preciso que o 
tenham. 

Muito obrigado. 

DuranJe o discurso do Sr. Eduardo Suplicy. o Sr. 
Valmir Campelo deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Jacques Süva. 

O SR. NEY MARANHÃO - Sr. Pi:eSidente, peço a pala
vra. cano Líder, para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jaeques Silva)- Tem V. Ex' a pa
lavm. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE- Como L!ded>ara 
uma breve comunicação.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores, 
hoje, com tristeza, ocupõ-a tribina do Senado Federal para dizer à 
Nação que o Jornalista NANLIMA faleceu no último dia 14, víti-
ma de ataque fulminante do coração. . 

Ivan Lima, baiano de nascimento, mas pemambucano de 
coração desempenhou, com competência, diversas atividades liga-
das ao rádio e ao jornalismo: -

Nasceu em 4 de fevereiro de 1933, na_cidade de Conceição 
de Almeida- BA. 

Foi animador de auditóriO iiii- Rádio NOideste, em Natal -
RN. Veio para a Rádio Olinda- PE. Em seguida, foi lrabalhar em 
Fortaleza, na Rádio Dragão do Mar, onde foi primeiro lugar de au
diência. Em janeiro de 1965~ veio para a Rádio Clube, ~de criou 
o Escrete de Ouro, ao lado âe José Santana, João Batista e outros 
nomes que fizeram a PA-8 líder de audiência. 

1966- Copa da Inglaterm. 
1967- Náutico na decisão. 
1968 -Náutico na Libertadores 
1970- Copa do México (Superinteudeute). 
1974- Copa da Alemanha (José Santana e Pedro Silva pela 

RedeTupy). 
1975- Copa América 
1976n7 n8n9/80- Gandula de Omo'Gandulão de Ouro. 
1970/1976 - Presidente da Federação Pernambucana de 

Voleibol- Sete vezes Campeão Brasileiro. 
1978- Em março, foi piira a Rádio JomaL 
1978 - Copa da Argentina . 
1980 - Deu entrada no~tacy Clube Treze de Maio 
1981 - França 
1982- Copa da Espanha- Luis Cavalcauti 
1983- Foi para a Radio Globo 
1982- Voltou para aRádioJomal. 
Novembro de 1985- Foi pata a Rádio Tarnandaré. 
1986 - Copa do México 
1988- Voltou para a RãdioJomal. 
1989- Copa América ·· · · - - · 
1990- Foi eleito para o Auo Rotário 13 de Maio, de 90/91. 
16 de junho de 1991- Voltm ao Rãdio. 
1991 - Eleito Presidente da Sociedadej>ei:narnbilcana de 

Criadores de Cães Pastores Alemães. 
l 0 de maio de 1992- Rádio 103 FM. 
1993 - Reeleito Presidente da Sociedade Pernambucana de 

Criadores de Cã~d~a_:itores Alemães. 
5 de maio de 1993-AssumeaRãdio 103 FM 
1994- Copa do Mundo do Tetra 
10-8-94- Santa Cruz O x O Americano- última jornada. 
Como se obseiVa, além da mãe e da família, Ivan Lima ti-

nha duas paixões. 
A primeira delas o consagrou como o melhor locutor espor-

tivo das regiões norte/nordeste. __ 
Dono de uma voz inconfundível, ele ef.i a alt?gria-dO povo 

do meu Estado nas lransmissões dos clássicos envolvendo Esporte, 
Náutico e Santa Cruz ou das rodadas do campeonato brasileiro, 
sem se falar das famosas jornadas da Seleção Canarinho que Ivan 
Lima tão bem soube cobrir e levar aos seus ouvintes com entusias
mo, amor e muita competência. Nesse particular tive a felicidade 
de testemunhar o lraballio e o carinho do público para com esse 
competente jornalista quando da cobertura da partida Brasil e Bo
llvia, pelas eliminatórias da última Copa do Mundo. Nessa oportu
nidade, quando poucos acreditavam ua Seleção de Parreira, Ivan 
Lima conclam.ou os pemambucanos a apoiarem a seleção e foi 
atendido. Por isso, a seleção telracampeã fez questão de agradecer 
em primeiro lugar aos pernambucanos. Isso muito se deveu ao 
meu amigo Ivan Lima. 

A segunda paixão de Ivan Lima o levou à Presidência da 
Sociedade Pernambucana de Criadores de Cães Pastores Alemães, 

Ivan Lima era um homem simples e de coração generoso. 
Leal e amigo de seus amigos. -

A sua paixão pelo "melhor amigo do homem", talvez. repre
sentasse mera extensão de um caráter alegre e_ fiel. que ambos, cão 
e ÍV AN, eram possuidores. 

Assim foi a vida dei Ivan Lima voltada para o traba.Jho. para 
a família e para os amigos. 

Portanto, nessa hcn de saudades, apresento as minhas con
dolências à família enlutada e as minhas renovadas homenagans 
ao amigo que se foi, extemando. também, em nome da Sociedade 
Brasileira Cães Pastores Alemães e dos Sindicatos dos Radialistas, 
o gumde pesar pelo infausto desaparecimento de Ivan Lima, 

Muito obrigado! 
. O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva)- Concedo a palavra 
ao mestre Josaphat Marinho, ilustre Senador pelo Estado da Bahia. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Proouncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores, esta, 
pl'9yavelmente, é a última sessão plenária_ ela semana -~ ~· 
Ocorre que a dafa de 27 assinala o nascimento, em 1886, de Otá
vio Mangabeira, que se tomou uma das figuras preeminentes da 
politica na República. De Vereador, ou Consellieiro Municipal, 
como então se chamava o cargo; aos 22 anos de idade, a Deputado 
Federal, a Ministro de Estado, a Governador e a Senador, exerceu 
com inexcedível brilho e dignidade todos os cargos. 

Do exercício dos mandatos eletivos passou, a partir de 
1930,-ao exerclCio de outro mandato, que considerava, talvez, g 
mais dignificante de sua vida pública: o mandato do ostracismo. E 
que, com a vitória da Revolução de 30, foi deposto o goVemo -de 
Washington Luís, do qual o eminente baiano era Ministro das Re
lações Exteriores. Caindo com o Presidente a que setViu, passou, a 
partir da posse de Getrllio V argas no cargo de Olefe do Governo 
Provisório, a sofrer uma perseguição implacáveL 
· ·· LOgo após a vitória daRevolução, foi preso; dias depois, 

sem que se lhe perguntasse se dispunha de recursos para permane
cer no estrangeiro, foi exilado. Permaneceu no exílio do fim de 
1930 a agosto de 1934. 

De retomo ao País, foi eleito Deputado FederaL Encontra
va-se no exerdcio do mandato, quando sobreveio o golpe de 1937, 
pelo qual o Olefe do Governo fechou as duas Casas do Congresso, 
a Câmara dos Deputados e esta, cercando-as, nem ao menos com 
as forças do Exército, mas com a tropa da Polícia do Distrito Fede
ral no Rio de Janeiro. 

Além de perder o mandato, foi de uovo preso por longos 
meses, sem que nenhuma autoridade Jhe dissesse as razões de sua 
detenção. Posto em liberdade, no Rio de Janeiro, pouco depois, o 
Governo llie dava uma agradável prisão disfarçada: a de residir na 
Bahia, sua terra natal Ali estava quando, em 1938, recebeu a or
dem, por intermédio da Polícia do Estado e emitida pelo então 
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O!efé de Policia do Distrito Federal, Filinto Müller, de que deve
ria emba..TCST para. o estrangeiro no prinieiro naVio "qtiê passasse -por
Salvador, tendo como alternativa a de ser recolhido preso a Fer
nando de Noronha. Embarcou para o estrangeiro e só poderia ser 
para a Europa, não poderia ser para nenhum país da América, nem 
para os Estados Unidos. 

En.contmva-se na Emopa quando sobreveio a guerra. O GO
verno brasileiro não llie deu oportunidade, nem nessas ci:rrunstân
cias, de voltar ao seu País. Ali permanecia quari.do a Frãnça caiu 
ao tropel das forças llllZistas. Foi obrigado a sair às pressas de 
Biarritz para a Espanha, da Espanha para Portugal, tendo em vista 
alcançar os Estados Unidos. Em Portugal somente pôde embarcar 
para os Estados Unidos pela grandeza de caráter do embaixador 
brasileiro. Eram outras as oxdens do Governo brasileiro. Eram de 
novo ordens no sentido de que não se lhe pemritisse viajar para 
nenhum pais da América. 

Graças à dignidade do embaixa<jor brasileiro, viajou para os 
Estados Unidos. Ali residiu até 1945. E por isso que Oswaldo Tri
gueiro, no seu livro A política do meu tempo, traçando-lhe o per
fil. asseverou: 

''Em resumo, militou na política, sem solução de 
continnidade, durante cinqüenta e três anos: qualro 
como Conselheiro Municipal, vinte e três como Deputa
do, quatro como Ministro, qUatro seni mandato, doze en-
tre a prisão e o exílio. -- - -

E acrescentou: 
O Estado Novo levou-o primeiro à prisão, depois 

à residência forçada e ao exílio, que se prolongou até 
1945. Numa e rióutra comportOu-se-Como o mais resolu
to, o mais persistente e o mais teDiíVel adversário do ge
tulismo.'' 

E o escritor ilustre revela fato de pouco ou quase nenhum 
conhecimento da sociedade brasileira. Assim: 

Logo que ali chegou, (isto é, aos Estados Unidosl 
empregou-se como _redator ostensivo do Reader's Di· 
gest, que começava a ser editado em português. Mas o 
govemo brasileiro .;.... que não lhe perdoava a incessante 
oposição - interveio diplomaticamente junto ao governo 
americano para inipedir que o seu vigoroso adversário 
permanecesse naquele emprego. 

A generosidade que não teve o Governo brasileiro, revelou
a o empresário americano: permitiu que um amigo de Otávio Man
gabeira figurasse como a pessoa (Juc prestava os serviços; qUe na 
verdade continuavam por ele prestados, e lhe transmitisse o salário 
recebido. 

Não obstante o Govemo pretender tirar-lhe o próprio salário 
de subsistência, não se rendeu. Permaneceu nos Estados Unidos 
trabalbando e só retornou ao Brasil em 1945, protegido por ordem 
de habeas-corpus do Supremo Tnlrunal Federal. 

. De retomo ao Pals, chefiou, como se sabe, o partido de opo
sição recém-criado, a UDN. E a Nação lhe reconhece a qualidade 
de ter sido uma das figuras principaiS na elaboração da Constitui-
ção de 1946. . 

De Deputado, passou ao exercício do cargo-de Governador 
da Bahia, eleito em nome da conciliação entre a UDN e o PSD, e 
que exerceu com o mais absoluto respeito a todos os partidos. mas, 
sobretudo, com o mais rigoroso pudor de governante, com relação 
ao homem do povo. 

Não vou repetir o que fez no Governo, o ·que nele desenvol
veu, mas salientar o espírito _democrático e de humanidade com 
que desempenhou o mandato Executivo. Basta que se assinale 

que, uma vez a cada semana. despachava dirc~ente no Hospital 
Santa Terezinha, destinado aos tuberculosos. E o bastante que se 
salierite qtiC por iniciativa Própria e --mesperadãlnente viSitava as 
Delegacias de Polícia à noite, e mandava que se soltassem quantos 
ali estivessem irregularmente rerolhidos, ou apenas aguardando a 
presença da autoridade, que só deveria aparecer no dia seguinte. 

__ Pela fo~ com que gove_mou, ao deixar o exercício do car
go, recebeu uma homenagem_ sip.gular do SindicatO dos Estivado
res, e o orador que o saudou enaheceu precisamente a qualidade 
excepcional com que dirigiu o destino dos baianos. Disse-lhe o 
operário: - ''Dr. Otávio Mangabeira., o senhor governou a Bahia 
com muita delicadeza". 

_ É que não perseguiu, não considerou sequer que na Assem
bléíà havia Deputados do Governo e Deputados da Oposição, to
dos freqüentavam o Palácio, todos eram recebidos ('Omo repre
sentantes do povo. 

__ Quando deixou o Governo, ao inVés de assinalar as grandes 
obras que realizou, o que mais salientou foi ·a magnaniinídade com 
que o povo- o tratou. Era, por excelência, o democrata. Embora 
~!).do sofridO, e sofriclo largamente, os horrores da perseguição po
lítica do Chefe do Estado Novo e antes do Chefe do Governo Pro
visório, qUe ainda nesta semana foi tãO enaltecido, inclusive nesta 
Casa. 

Otávio Ma.ngabeira, apesar de tanto ter sofrido, não perdeu 
o espirita de fidelidade às liberdades individuais e às liberdades 
pUblicas. Permaneceu absolutamente f:tel ao exercício da prática 
do governo na democracia. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. JOSAPHA T MARINHO - Ouço V. Ex' com pra-

zeÍ. 
O Si. Ney Maranhão - Senador Josapbat 11-larinbo, esta 

Casa está ouviiido o pronunciamento de V. Ex• com atenção. Or
gulhamo-nos desse líder, principalmente o Povo baiano. Tive o 
priVíiégiõ de ser colega de S. Ex• na Câmara dos Deputados, no 
Palácio Tirildentes. O Tespeito, a admiia.ÇãO por este grande ho
mem público, Otávio Mangabeira, deve-se à c.oerênda, C~ncia, 
Senador, que está faltando a uma grande parte de nossa classe po
lítí~ Exep1plo de homem simples que acredita no que defende, 
acreditou naquilo qUe defendeu. Em sCu discurso. V. &• nos.rela
ta que, estando no-poder, foi lá para baixo, para o poço, foi perse
guido, vilipendiado, massacrado até no ganha-pão, mas não se cur
vou, e a Nação obseiVou isso. Digo a V. Exa que ito Palácio Tira
dentes- naquela época contávamos com 222, 2:25 DeputadOs-. a 
Casa só ficav-a- Cheia para ouvir um homem. Quando diziam que o 
Depurado OtáviO Mangabeira iria ocupar a tribuna no Palãcio Ti
radeD.tes, o plenãrio se enchia. Dedicávamos tamanho respeitO a 
e~~_e __ lí~r que_ se_u~;g. papel caísse todos ouviriam. V. Ex• narra a 
vida desse grande brnsileiro baianO, fico emocionado, porque es
tou ouvindo um retrospecto de um homem de sua Terra que, por 
pouco tempo, tive o pfazer, a honra e o orgulho de com ele convi
ver. Sou uma testemunha viva do que foi Otávio--Marigabeira, do 
respeito e da admiração cwe o Palácio Tiradentes-- The dedicava
qu_~~o ocupava a tri~una. E um orgu~o para o Brasil e para a sua 
Ba!>i11. Muito obrigado. 

~ O SR. JOSAPHAT MARINHO.::: Pelos fatos as quais hâ 
pouco me referi, Sr. Presidente, e que acabam de tomar relevo com 
o testemunho pessoal, sobre eles, do nobre Senador Ney Mara
nhão, é que Otávio Mangabeira conquistou o respeito de toda a 
Nação. 

Chegou ao frm da carreira política sem nenhum posto de re
levo nos partidos. Ele mesmo disse, em 1955, na crise da qual re
sul~ _ a deposição dos presidentes Café Filho e Carlos Luz, ao 
acentuar que ocupava a tribuna, naquele instante, por um- ato de 
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deferência do Presidente. acima do Regimento, e pela hoorosa 
atenção dos seus colegas. 

Por isso Oswaldo Trigueiro, a quem já me referi, também 
assinalou: '1Nessa personalidade sobressaíam, comO tmços- distinti
vos, o destemor, a combatividade e a coerência, em grau que não é 
freqüente na vida politica, tão sujeita a mutações i16gicas ruim
previstas." 

O Sr. Mau rido Corria-: Permite V. Ex" um aparte? 
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois nio. 
O Sr. Maurido Corria- V. Ex" erige uma p;,ç,. da maior 

grandeza e do mais alto sentido, na tarde de hoje, ao evocar essa 
figura transcendeotal da vida pública brasileira. que é Otávio Man
gabeira. Fico a pensar se V. Ex" não se filia, na Bahia e no Bzasil, 
à oorrente dos ensinamenlos e do exemp1o do pasaado de Otávio 
Mangabeira. Constato que não erro pensando assim, pois sei do 
seu carinho, da sua decli~, do seu amor à memória deste gran
de brasileiro. A Bahia. de notável berço, produziu figuras inexce
díveis no cenário político brasileiro. Para citar apenas alguns, o 
condoreiro Castro Alves, que, jovem, escreveu peças JX>éticas do 
maior valor cívico e do maior conteúdo rítmico, métrico, de que 
ele era mestre. Produziu Nabuco, que os pemambucanos acabaram 
por abraçar, mas que tem oriseus na Bahia. Produziu Rui Barl>osa, 
cuja obm, cujo prestígio, cuja cultura juridica lodos nós conhece
mos. E esse notável Otávio Mangabeira. Estabeleço um pandeio 
entre V. Ex• e Otávio Mangabeira, pela maneira como V. Ex" age, 
pela maneira como V. _Ex .. se porta como parlamentar, pelos seus 
gesf?s.. pelos seus conhecimentos, pelo seu amor à cansa pública 
brasilerra. pela sua preocupação com os nossos problemas. Otávio 
Mangabeira honra o passado politico brasileiro. O Senador Ney 
Manmbão foi de extrema felicidade ao estabelecer aqui essa lem
brança que nos inspira o saudosismo dos políticos do pasaado. 
Não _que os_ políticos ~ boje sejam ultrap~sados, mas a evolução 
da cibernética, os me1os de comunicação, os meios de entreteni
mento prendem as pessoas a outras atividades. Mas, naquele mo
mento da vida áurea de Otávio Mangabeira, n6s sabemos que o 
Palácio Tiradeotes, no Rio de Jarieiro, era freqüentado para oovi
lo. Eu me associo à homenagem que V. Ex.• presta a essa extraor
dinária figura, exemplo de homem público no BrasiL Exemplos 
que precisam ser repetidos nessa quadm em que vivemos, homens 
como Rui Barlx>sa, como Joaquim Nabuco, como Otávio Mlmga
beira, e se me penn.ite, sem nenhuma pretensio de querer confe
teá-lo, Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - Agradeço-fue o aparte 
nobre Senador Mauricio Corrêa, quer no que conoeme à Bahia: 
quer no que particularmente me diz respeito, diante de suas gene
rosas expressões. Reconheço que V. Ex" foi altamente feliz nas re
ferências dirigidas a Otávio Mangabeira. Ele não chegoo a vir a 
B~- exercia o cargo de Senador quando houve a mudança da 
Cap1tal-, porque sabia que nl!o podia vir. E talvez porque não pre
tendesse vir, praticou mais um dos atos corretos de sua vida públi
ca: recusou a ajuda de custo paga para efeito de transferência aos 
que viessem para o novo Distrito FederaL Desde então o coração 
que jã o abalava há tempos, agmvoo-fue a saúde. ' 

Faleceu a 29 de novembro de 1960. N"ao deixru bens mate
riais. Legou à família e ao País a fortuna m6rill de uma vida dedi
cada ao serviço do povo e à defesa das hõerdades individuais e pú
blicas. Esse foi o grande legado que deixou. 

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva) - A Presidência se 
associa ao Senador JosaJ;bat Marinho nas justas homenagens que 
presta ao grande baiano Otávio Mangabeira. 

Conoedo a palavm ao nobre Senador Júlio Campos. 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Prommcia o seguin

te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI" e Sm. 

Senadores, ontelll, os grandes jornais do País divulgaram um do
cumento do SindiCato da Indústria da Fabricação do Álcool do Es
tado de Maio Grosso, como título ''Luto,~Dor e Proteslo": 

Os agricultores, os empresários da agroindústria e 
do selor produtivo em garal de Mato Grosso estão de 
luto, pelo passamenlo precoce de ~Serafnn Adalberto Ti
cianelli. 

Serafim foi um bravo, um gigante e verdadeiro 
herói que encarou sem medo as adversidades de um Es
tado emergente. Ele desafiou o cenado, a mata bruta, a 
floresta fechada, planloU e cofueu alimentos, riquezas e 
progresso. Mcneu na plenitude da sua capacidade pro
dutiva, após a renitência de um insignificante burocrata 
qualquer em apreciar os seus apelos e argumentos. 

Com o seu trabalho, personalidade forte e grande 
capacidade de liderança, realizou com engenho e arte 
duas grandes usinas e destilarias de álcool, uma em 
Mato Grosso e outra no Maranhão, ori.de também culti
vava dezesseis mil hectares de soja, milho, cana e mroz.. 
Criou empregos e salários para milhares de trabalhado
res. Desbravou e cultivou outras dezenas de milhares de 
he_cta.res e gerou progresso e TÚplezas com a produção de 
alimentos, e morre,. aos 45 anos, vítima da estultlcia de 
uma política agricola cruel e oeifadora. 

A morte de Serafim, tal qual induÇão passiva ao 
suicídio, OCOITC após árdua e humilhante peregrinação 
por lodos os escalões de quem cuida da política agricola 
neste Pais! Humilhou-se diutumamente, como os seus 
pares, diante de técnicos insensíveis e apegados às suas 
normas estapafúttlias e irreais, dos burocratas de temo e 
gravata, dos políticos ocasioo.ais e de tantos quantos co
mandam a politica fmanoeira. Sucumbiu qual mártir, de
siludido, cansado, infeliz. .. 

Deixa mulher e fllhos menores, milhares de fun
cionários e servidores, amigos muitos, companheiros e 
admiradores. Os que ficaram empunham, simbolicamen
te, a sua bandeira, a sua luta e partem para denunciar a 
estupidez da política agricola ,- ru falta dela- que tanlo 
desestimula o selor produtivo. ~ 

Serafliil partiu e deixou a dor da sua ausência, da 
sna luta, do seu trabalho e exemplo. Exemplo de luta 
contra a escon:hante política de juros, a imposição da 
TR e a submissão do selor agroindustrial às estúpidas 
normas elabocadas nos gabinetes refrigerados de Brasí-
lia. . 

Qu3lquer daqueles técnicos do Govetno do mi
nistro ao barnabé, conhece, na verdade, o que é ~doma e 
o~amanho de um palmo de terra no cenado ou na flores
ta, o que representa tratá-lo, cultivá-lo, conigir a sua aci
dez, adubá-lo, plantar, aplicar os defensivos e torcer para 
as chuvas e soja. nas homs e quantidades certas, colher, 
annazenar, beneficiar e cOmercializar. 

Tndo isso gerando empregos. Milhares, milhões, 
todas as safras t<xlos os anos. Isso é desenvolvimento. 
Isso é progresso. 

Serafun sabia. E bem. Além disso mdo, morejava 
~iente, diligentemente, junto dos tecnocratas, dos polí
ticos e dos bancos para não intenumper o ciclo de pro
dução, não atrasar os salários dos trabafuadores rumis e 
da agroinddstria. 

O empresário do selor agroindustrial, como Sera
fim, está sendo vítima indefesa da insensatez no país que 
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tem a mais formidável capacidade de produzir alimentos 
do "celeiro do mundo", simplesmente vítima das cons~ 
tantes mudanças das regras de produção rural, da impu
nidade e __ dos _.desperdícios que a grande impiensa 
estampa.. quando milhares de toneladas __ ® al_ip:tentos são 
perdidas nos armazéns e estocagens pelos mais extrava
gantes motivos e é vítima dos atro~!os do cotidiano, da 
insegurança, da instabilidade e do desassossego que ge
ram as tensões_ diárias, as taqtiicardias, as hipertensões e 
ascardiopafias. - -- -

Por tudo isso, a morte de Seraírm representa o 
protesto de quem produz contra essas adversidades, em 
especial o setor agroindustrial, que, curioso_, _espera para 
saber quem será a próxima vítima ou como vai se com
portar o governo doravante. 

Com a curiosidade, fica também a perplexidade 
diante da imposição de regras tão danosas para o _setor 
primário, da inclusão da TR na política do campo e ou
tras barbaridades. Ao Seraftm, herói dos nossos tempos, 
a nossa dor, as nossas lágrimas e óriosso obrigado._ 

Cuiabá,IS de agosto de 1994. 
SINDICATO DA INDÚSTRiA. DA FABRICA

ÇÃO DO ÂLCOOL DO ESTADO DO MATO GROS
SO. 

Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores, muitos dos senhores 
estranharão o porquê deste Senador por Mato Grosso ler este ma
nifesto. 

Conheci Serafim Adalberto Tic_ianell_i como produtor de 
soja, como produtor de cana-de-açúcar, como um dos grandes 
agroindu.;triais do Mato Grosso. Posteriormente, com grande su
cesso na região do médio norte mato-grossense, partiu para outras 
regiões. Foi para o sul do Maranhão dar uma contn.Ouição ao Nor
deste brasileiro, desenvolvendo_ naquela região a cultura da soja, 
da produção do arroz. do milho e da_ cana e também de uma 
agrcdndústria _ 

Tentou negociar com o Ba,nco do Brasil os_ e_m~timos fei
tos. Não agüentando a pressão daquela instituiçãO, sUiCidou-se em 
São Paulo, na semana passada, jogando-se do 13° anctar do prédio 
em que residia. Ant~ de fazê-lo, deixou uma c~ de prot~sto ao 
povo brasileiro em p.ome dos agricultores, tentando mostrar que o 
seu suicfdio fora decorrente da insensatez, da friéza cdb:i que os di
rigentes do Banco do Brasil e do próprio Governo receberam os 
seus apelos na tentatiVa de negociar as suas dívidas. Suicidou-se 
aos 45__anos de idade. Além da viúva e dos fxlhos g1enores, deixou 
também milhares de empregados no seu reduto de trabalho no Ma
ranhão e em Mato_G_rosso. 

Jovem, engenheiro agrônomo, brilhante profissional, com
panheiro nosso de lutas pelo desenvolvimento de Mato Grosso, 
não resistiu e -sucWhbiu à insensatez e à falta de sensibilidade dos 
tecnocratas dos gabinetes de ar refrigerado daqui de Brasília. E 
que a morte de Serafim Ticianelli, que o seu suicfdío em protesto 
contra a maneira abusiva com que são executadas as dívidas dos 
produtores rurais brasileiros sirva de alerta ao Governo Federal, 
sirva-de alerta ao Banco do Brasil e aos demais banc-os deste País, 
no sentido de terem mais sensibilidade para com o ser humano, 
para com os homens que trabalham no camJX>, para com os seus 
devedores. 

Nesta oportunidade, quero registrar nos Anais do Senado 
Federal este documento lançado pelo Sindicato da Indústria de Fa
bricação do Álcool do Estado de Mato Grosso, Estado que contri
bui com cerca de 10 a 12% da safra nacional, Estado que hoje já 
produz sete milhões e quinhentas mil toneladas de grãos, represen-

tando um potencial já bastante credenciado perante outras nações 
do mundo. 

Mato Grosso· está enlutado por esta grande perda, os agri
cUltores, a classe JX>lítica, e todos nós estamos sentidos pela morte 
de Serafim Ticianelli. Neste instante, desejo expressar não só a 
seus familiares, não só aos produtores rurais de Mato Grosso, aos 
produtores de álcool, mas também aos produtores do Maranhão os 
nossos sentidos votos de pêsames por essa grande perda do jovem 
Seral:riri Adalberto de Tician.elli. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva).,- Sobre a mesa, re, 
qrii:fiiileíito que Vai Ser lido pelo Sr. 1° SecretáriO. - --

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N"658, DE 1994 

Nos termos do artigo 13, § 1°, do Regimento Interno do Se
nado Feckral, requeiro seja considerado como ausências autoriza
das os dias [ 0

, 4, 5, 6, 7, 13, 19 ?O e 22 de _;,lho último, tendo em 
vista a necessidade de minha permanencia no Estado de Rondônia, 
para reuniões partidárias. 

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1994. - Senador Ronaldo 
Aragão. - - --

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva) - A votação do re
querimento lido fica adiada por falta de quorum. 

A Presidência, nos termos do art. 174 do Regimento Inter
no, dispensa na sessão de hoje o perlodo correspondente à Ordem 
do~ .. . ... 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrai' os 
trabalhos, designando para a sessão extraordinária de segunda-fei
ra, ãs 15h, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

I 
OFÍCIO N" S/56, DE 1994. 

(Em regime de urgênci~, ~oS t_~_~.;.os do art. 336~ "b", do 
Regimento Interno) 

Oficiei noS/56, de l!Í94, através do qual o"Banco Cúitral 
do Brasil encaminha a solicitação da Prefeítura dO Rio de JIDleiro 
no sentido de que aquele Municfpio possa emitir Letras 
Financeiras do Tesouro Municipal, cujos recursos se~ 
destinados ao giro dt: sua dívida mobiliária, vencivel no 2° 
Semestre de 1994. (Dependendo de parecer da Comissao de 
As_suntos Eco~ômicos) 

2 
O~FfCIO :-;o S/63, DE 1994 

tEm regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Oticio 0° <);6J. Je 1994. J.trovés do q:ual o GU\-otmv !._, 
Estado de Perf!.ambuco ~o licita autorização para realizar openç..::.\) 
de crédito cxtt!rno junto ao BrasiHan A.merican ~1erchant B;:mk. ;;.1 

valor de L'S$ 50.000,000,00, equivalentes a RS 50.000JJI.IQ.•;'I. 
em l 0 de julho de 1994. cujos recursos sery!o destinados a prvj,;:t0" 
previstos no art. 2° da L!!i n° 11.096. deJO-.ü6.94.tD..::pel-iJ~õ_Jú .!..: 
parecer da Comissão Je .\.ssUntos Econôniicos) -
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3 
OFÍCIO N" S/64, DE 1994 

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

Oficio n° S/64, de 1994, através do qual o Governo Jo 
Estado de sa.o Paulo solicita -ª'U~I?_~~~o para alterar o percentual 
de rolagem de sua divida mobiliária vencivel no }"õ semestre J.e. 
1994, de 91o/o. autorizado pela Resolução n° 25194, do Senado 
Federal, para 100% da dívida. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos) 

4 
OFÍCIO N" S/66, DE 1994 

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

Oficio n° S/66, de 1994, atravéS do qual o Governo do 
Estado de Minas Gerais sOlicita autorização para alterar o 
percentual de rolagcm de sua dívida mobiHárl3, Vencível no 1° 
semestre de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Econômicos) 

s 
REQUERIMENTO N• 638, DE 1994 

VotaÇão, em turno único, do Requerimento n° 63 8, de 
1994, da Senadora Júnia Marise, solicitando, nos termos do an. 
172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Di3. 
do Projeto de Lei do Senado n' 160, de 1992, de sua autoria, que 
submete a nomeação do Secretário da Receita Federal à prévia 
aprovação do Senado Federal. 

6 
REQUERIMENTO N" 641, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 641, de 
1994, do Senador Lourival Baptista, solicitando, nos termos do 
art. 172, inciso 1, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do 
Dia do Projeto de Lei da carnara n• 113, de 1994 (n' 4.146/93, na 
Casa de origem), que dá nova redação ao art 1• da Lei n• 8.072, de 
2S de julho de 1990, que "dispõe sobre crimes hediondos, nos 
termos do art. 5', inciso XLIII, da Constituição Federal. e 
determina outras pravidên~ias". 

7 

Apreciação do Edital de Privatização da Empresa 
Brasileira de Aeronáutica S. A. - Embraer, nos tennos da . 
Resolução n' 53, de 1994. do Senado Federal. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) -

I· Pl[l\~.n;:I'Q_EM FA,;i_t: D_J; AI'RESt:I'ITAÇÁO D& 
'EMl/'I'DAS P!RAl'ITI: A COMISSÃO 

10) de Asou- Ec...a.lcoe: 

ProJew de La dc Scrudct _. ~5. dc l994, de ausoria 
elo S.:!Udor Juho Curpx. que Dlkm duptnttnw da t..J 
n• • 004, dtt U 1k "-Ç<I H 1990. ""' dúp46 JObror 
W{lJUfol'hlei" • Jf,_,_,ro ..., am~ro dtJ Simmtr 
Flnsw::.,,.. dtt Hahtroç4<1 ~ dd ,_ fi"''Y'dJIICttJS, 

T~taln dW 29 I 'H 
Clt~.a oU.l ]1.1.94 

o· COMISSOU 'nMPOitÁJUAS 

L~ • ou.laar • l'nl-. Lili da 
Cblan•"111.4e l'"-q-.!..m.teCWiftlCML 

,_dctnc C!.rs.b6ia de c..atvau. 
Vlcif'Pfai*""= WL!Joa MaruM 
RoolacMr lcupbM Mil:lllllu n.,_ 

Pi'oOJ. , ..... 
w""""""" 

.. _ 
.....,,_ 

.~Ludlt 
Cid. Soib(Q .. CarnlliG - ....... 

m. ,,.,......_ 
HyddldF~* 

""""""'""""" """'-... -- ,_ ..... 
C... <:O.- """'"""' 

POT ... 
z. llcoliatlU • '""""'" .-pllt eade .. ....._ 

previ~~ ......... 

(Alio a• 16. IW 1"1. de~~ 

c-~ 

Pftll4attr: Cid~ de ~bel 
Vk:c-P'reii4Nce: Ft&DCIICO ll.ollcmbq; 
ltd-. oYmar Olbtlel 

,.,., . 
/oú Fop;:a 

m. 
Ftu~C~~CD ll.otkmbaf ... --,.,.., , .. 

""""""""' ,.,. _,_ 
Ó SR.. PRESIDENTE (Jacques Silva) - Está encerrada a 

sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h40min.) ' 

ATO N" 4, DE 1994 
(Do Conselho de Supervisão do CEGRAF) 

Altera normas para o pagamento de gratifica· 
ção pelo encargo temporário de professar de curso de 
treinamento, monitor de curso de treinamento e pela 
execução de trabalho técnico ou científico a serviço 
doCegrar. 

O Conselho de Supervisão do Centro Gráfico do Senado 
Federal, no usa de suas atribuições que lhe confere o art. 63, do 
Regulamento Achninistrativo do Senado Federal e o inciso IV do 
art. 15 do Regulamento Administmtiva do Cegraf, e tendo em vis
ta o que detemrina o art. 11 do Ato n' 65. de 1993, da Comissão 
Diretora do Senado Federal, resolve: 

Art. 1" O pagamento, a servidores do Cegraf, de gratifica
ção pelo encargo temporário de prófessor ou. monitor de curso de 
treinamento e pela execução de trabalho técnico ou científico a 
serviço da Coordenação Geral de Treinamento In~strial Profm-
sionalizante- CGTIP, rege-se pelo disposto neste Ato. ·· 

Parágrafo único. Para efeitos do disposto neste Ato, enten
de-se por trabalho técnico ou científico as atividades de consulto
ria no desenvolvimento de conteúdos programáticos dos cursos a 
serem oferecidos pela Coordenação Geri>.! de Treinamento Indus
trial Profissionalizante -- CGTIP e na elaboração de provas para 
concursos. 

Art. 2° Os cursos de treinamento oferecidos pela Coordena
ção Geral de Treinamento Industrial Profissionalizante - CGT1P 
serão classificados em níveis de complexidade, para efeito de pa
gamento de gratificações diferenciadas a seus respectivos profes
sores e monitores, da seguinte forma: 

a) Cursos Nível ill; 
b) Cursos Nível 11; 
c) Cursos Nível L 
Art. 3° São considerados cursos de complexidade Nível Ia 

para os efeitos da aplicação deste Ato, aqueles que exijam para a 
inscrição pelo menos um dos seguintes requisitos: 
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a) Curso de Nível Superior completo ou equivalente; 
b) Exercício de cargo de Analista de Indústria Gráfica Le

gislativa, Analista Legislativo ou Analista de Informática Legisla
tiva; 

_ c) Exercício de Ftmção Comissionada, acima do símbolo 
FC04. 

Art. 4° São considerados cursos de complexidade Nível n. 
para os efeitos da aplicação deste Ato, aqueles que exijam para a 
inscrição pelo menos um dos seguintes requisitos: 

a) Nível mínimo de escolaridade equivalente ao 2• grau 
completo; 

b) Cargo de Analista ou Técnico de Indústria Gráfica Legis
Iativa, Analista ou Técnico Legislativo e Analista ou Té<:nico de 
Informática Legislativa; 

c) Exercício de Função Comissiooada, acima do Símbolo 
FC-02 

Art. 5• São considerados cursos de complexidade Nivel I, 
para os efeitos da aplicação deste Ato, os que não exijam para ins
crição, quaisquer dos pié-requisitos defmidos nos artigos 3• e 4°. 

Art. 6• A gratificação por hora-anla efetivamente trabalhada 
por servidor pelo encargo temporário de professor de cursos de 
lreinamento, a serviço da Coordenação Geral de Treinamento In
dustrial Profissionalizante - CGTIF, tomará por base o valor da 

Função Comissionada, símbolo FC-01 da seguinte forma: 
a) Hora-aula Nível ill 20% 
b) Hora-anla Nível TI 15% 
c) Hora-aula Nível I 10% 
Art. 7" A gratificação por hora efetivamente trabalhada por 

servidor, pelo encaigo ·teJnporário de monitor de cursos de !reina
monto, a serviço da Coordenação Geral de Treinamento Ind.u$\Pa! 
Profissionalizante - CGTIF, tomará por base o valor da Função 
Contissiooade, símbolo FC-01, da seguinte forma: 

a) Hora/Curso Nível ill 10% 
b) Hora/Curso Nível TI 8% 
c) Hora/Curso Nível I 5% 
Art. 8° os valores totais I decorrentes da aplicação dos dis

postos nos artigos 6° e 7°, serão reduzidos em 50% (cinqUenta por 
cento) quando o curso de treinamento ou trabalhos de monitoriza
ção forem realizados no horário de expediente em que o servidor 
estiver lotado, exceto quando o servidor cumprir jornada de traba
lho de 8 ils 18 horas. 

. Parágrafo primeiro. No dia em que o servidor for efetuar 
tarefa de professor ou monitor, fica proibido a troca de horário na 
sua área de lotação. 

, Parágrafo segundo. Além da redução de que trata o caput 
deste artigo, fica limitado em 40 (quarenta) o ntimero máximo de 
horas-aula por mês a serem ministradas por um mesmo servidor, 
independente da prestação de serviços em mais de um curso. 

Art. 9" A gratificação pela execução de trabalho téenico ou 
científico, a seiviço da Coordenação Geral de Treinamento Indus~ 
trial Profissionalizante - CGITP, somente será devida a servidor 
para o qual esta atribuição não seja pi'ópria do Seu cargo ou função 
e corresponderá a 20% (vinte por cento) da Função Contissiooade, 
símbolo FC-01, por hora efetivarnente trabalhada, com limite de 
20 (vinte) horas mensais. 

Art. 10. Em hipótese alguma a gratificação de que trata este 
Ato será paga cumulativamente ao pagamento pela prestação de 
serviço extraordinário, assegurado o direito de opção. 

Art. 11. Caberá ao Diretor Executivo do CEGRAF a indica~ 
ção dos servidores para atuarem temporariamente como professo
res ou monitores de cursos de treinamento, bem como para a exe
cução de trabalho técnico ou científico a serviço da Coordenação 
de Treinamento Industrial Profissionalizante- CGTIP. 

Art. 12 O pagamento da gratificação será efetuado median
te relatório de serviços prestados por servidores, atestado pela 
Coordenação Geral de Treinamento Industrial Profissiooalizante -
CGTIP, de que o encargo foi efetivamente exercido, o qual é o do
cumento hábil para comprovação, para todos os efeitos, junto à. 
Administração do Cegraf. · · · 

Art. 13. A inscrição em cursos de treinamento de servidor 
que não atenda aos pré-requisitos de que tratam os artigos 3° e 4°, 
só será processada com justificativa do Diretor da área de lotaçid" 

. do servidor. 

Parágrafo mnco. Na hiPótese de ocon'ência do disposto no 
caput deste artigo, será de exclusiva responSabilidade de 8;lltorida~ · 
de que autorizar a inscrição, o não aproveitamento integral do trei
namento por parte do servidor. 

Art. 14: Os· casos omissos s~ resolvidos pelo Diretor 
Executivo do Cegraf, que fica autorizado a baixar normas comple
mentares, se necessário, com objetivo de operacionalizar a aplica
ção deste Ato. 

Art. 15. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. 
Senador Júlio Campos, Presidente do Conselho de Super

visão do Cegra[ 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIX ...:N• 102 --- ----------r.ERÇA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 1994 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL--------
(*) Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 

28 do Regimento Interno, promulgo a segujnte 

RESOLUÇÃO N' 46, DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a exceder o limite fixado no art. 4', II, 
da Resolução n' 11, de 1994, e a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Mato Grosso- LFTE-MT, destinadas ao giro de 100% de sua divida mobiliárla, 
vencível no segundo semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I' Ê o Governo do Estado do Mato Grosso, nos termos da Resolução n' II, de 1994, -dó Senado Fedeial, 

autorizado a exceder temporariamente o limite fixado no art. 4°, II, da citada Resolução, com vistas a emitir Letras Finan::_ 
ceiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso - LFTE-MT, destinadas ao giro de I 00% de sua divida mobiliária, vencível 
no segundo semestre de 1994. 

Art. 2' A entissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 
a) quantidade: a ser definida na data de re;gatc dos tíndos a serem substituídos, atualizados nos termos do § 

6' do art. 15 da Resolução n' II, de 1994; 
b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n' 2.376, de 25 

de novembro de 1987; 
d) prazo: até cinco anos; 
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real); 
I) características dos títulos a serem substituídos: 

.. - 'l'ítul!l 
6403.64 
640623 
640714 
640364 
640455 
640546 
640622 
640805 
641461 
640457 
640365 
640456 
640715 

Vencimento_ 
01-08-94 
01-08-94 
01-08-94 
15-08-94 
15-08-94 
15-08-94 
15-08-94 
15-08~94 
15-08-94 
01-09-94 
01-11-94 
01-11-94 
01-11-94 

(*)Republicada por haver saído com incorreçôes no DCN·Seção II, de 8-7-94, pág. 3962 

- - - Qm!!ltidade 
5545960 

3.399.481.624 
1.649.935.232 

47.858:816-
20.300.537.213 

7.192.625.330 
8.461.227.315 
1.762477.971 

125.000.000 
27.709.815.764 

28.363.039 
5.545.960 

3.399.481.624 
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MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIELDAS~VANUUA 
Diretor Executivo 

EXPEDIEN1E 
Centro Gráfico do Senado Federal 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob responsabilidade da Me_sa do Senado Federal 

ASSINATURAS LUIZ AUGUSTODAPAZJÚNIOR 
Diretor Administrativo Semestral -------R$ 23,53 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor A(ljnnto 

Título 
640364 
640456 
640547 
640638 
640714 
640897 
641553 
640365 
640548 
641614 

Vencimento 
15-11-94 
15-11-94 
15-11-94 
15-11-94 
15-11-94 
15-11-94 
15-11-94 

cOl-12,94 
01-12-94 
01-12-94 

Total 

Tiragem: SOO exemplares 

Quantidade 
160.020.382 
47.858.816 

20.300.537.213 
7.192.625.330 
8.461.227.316 
1.762.477.975 

125.000.000 
232.053.408 

27.709.815364 
115.000.000 

t4o.194.512.052-

g) previsão de colocação e vencimento d~ títulos a serem emitidos: 

Colocação - Vencimento 
01-08'-94. 01-08-95 . 
01-08-94 01-11-95 
o 1-08-94 o 1-02-96 
01-08-94 - 01-05-96 
o 1-08-94 01-08-96 
15-08-94 .15-08-95 
15-08-94 15-11-95 
15-08-94 15-02-96 
15-08-94 15-05-96. 
15-08-94_ 15-08-96 
o 1-09-94 o 1-09-95 
o 1-09-94 o 1-12-95 
o 1-09-94 o 1-03-96 
o 1-09-94 o 1-06-96 
o 1-09-94 - o 1-09-96 
01-11-94 01-11-95 
o 1-11-94 Q1 ,02-96 
01-11-94 01-05-96 
01-11-94 01-08-96 
01-11-94 01-11-96 
16-11-94 - _15,11-95 
16-11-94 15-02-96 
16-11-94 . 15-02-96 
16-11-94 15-08-96 
16-11-94 15-11-96 
01-12-94 01-12-95 

Título 
640365 
640457 
640549 
640639 

. 640731 
640365 
640457 
640549 
640639 
640731 
640365 
640456 
640547 
640639 
640731 
640365 
640457 
640457 
640639 
640731 
640364 
6404_S6 
640546 
640638 
640730 
640365 

Data-Base 
01-08-94 
01,08-94 
01-08-94 
01-08-94 
01-08,94 
15-08-94 
15-08-94 
15-08-94 
.15-08-94 
15-08-94 

- 01-09-94 
Ol-09-94 
01-09-94 
01-09-94 
01-09-94 
01-11-94 
01-11-94 
01-11-94 
01-11-,9_4 
01-11-94 
16-11-94 
16-11-94 
16-11-94. 
16-11-94 
16-11-94 
01-12-94 



Agosto de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 30 4869 

Colocação Vencimento Título Data-Base 
01-12-94 01-03-96 640456 . 01-12-94 
01-02-94 01- 06 -96 640548 01- 12-94 
01-12-94 01-09-96 640640 01- 12-94 
01-12-94 Oj, 12-96 640731 01- 12-94 
h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 

1979, do Banco Central; ·· 
i) autorização legislativa: Lei n• 4.660, de 7 de fevereiro de 1984, e Decretos n•• 1.658, de 8 de novembrode 

1985; 1.660, de 8 de novembro de 1985; 1.605, de 19 de junho de 1989; e 4.523, de lO de riiaio de 1994. 
Art. 3" A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, 

contados da data de sua publicação. · 
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de julho de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

SUMÁRIO-------------
1- ATADA109"SESSÃO,EM29DEAGOSTODE1994 
1.1 -ABERTURA 
1.2 - EXPEDIENTE 

· 1.2.1 - Discursos do Expediente 
SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Criticas à decisão do 

Presidente Itamar Franco de detenninar a impressão e distribuição 
às escalas da "Carta Testamento11

, de Getiilio Vargas, conforme 
veiculado pela Imprensa na semana passada. 

SENADOR MAURO BENEVIDES, como Líder::: Apefo à 
Presidência para que coilclame os Srs. Parlamentares a assegurar o 
quorum necessário para apreciação da pauta dO esforço concen
trado. Alerta sobre a repercussão negativa, junto à opinião pública, 
da demora na aprovaçã-o- do Orçamento da União. 

SENADOR MAURiCIO CORR& -Comentários quanto à 
responsabilidade do Senado Federal no que conc::eme à privatiza~ 
ção da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.- EMBRAER. 

SENADOR JACQUES SILVA- Pesar pelo falecimento do 
Deputado Estadual Uiatan Cavalcante. 

1.2.2 - Requerimento 
- N" 659, de 1994, de autoria do Senador. Nelson Carneiro, 

solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lci da Câ
mara n• 96, de 1991 (n" 3.998/84, na Casacde origem), que autori· 
za a União a doar, à Região EsCoteira do Rio Grande do Sul, filia
do à União dos Escoteiros do Brasil, o imóvel que menciona. 

1.2.3- Comunicação 
- De autoria do Senador José Fogaça, de aUsência do PaíS 

nos dias 29 e 30 do corrente. 
1.2.4 -Requerimento 
- N" 660, de 1994, de autoria do Senador Meira Filho, soli

citando que sejam considerados como licença os dias 22 a 25 do 
corrente mês_ Votação adiada por falta de quorum. 

1.2.5 - Comunicações da Presidência 
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 

Provisória n• 585, de 24 de agosto de 1994, que dispõe sobre a 
vinculação da Fundação Osório, e dá outras providências; deSigna
ção de Corriissão Mista e fixação de calendário para a tramitação 
damatéria.-- - - - -

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 586, de 24 de agosto de 1994, que autoriza o Poder . 
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade _S_ocial da UniãO, 
em favor dos Ministérios da Saúde, da EducaÇão -e do Desporto e 
do Bem~ Estar Social, crédito extraordinário até Ci liriúte de R$ 
100.000.000,00: (CeDi Inilliões de reais), para os- fins que especifi
ca; designação àC Comissão !vfista e fixição de calendário para a 
tramitação da matéria. 

- Edição. pelo Senhor Presidente da Repú6Hca; âã-Meàlda 

. . . 

Provisória n• 587, de 24 de agosto de 1994, que dispõe sobre a 
reestrun.rração da Secretaria da Receita Federal, e dá outras provi
dências; designação de Comissão Mista e fiXação de calendário 
para a tramitação da matéria. _ 

-Recebimento da Mensagem n• 287, de 1994 (n" 687194, 
na origem), de 25 do corrente, pela qual o S-enhor· Presidente da 
República solicita seja autorizada a cOntratação "de operação de 

_ crédito_ CX:terno, :rt9 valor equivalente a_ a!é d~~~ _ ~ ~qüenta 
milhões de dólares norte-americanos, junto ao Brasilian American 
Merchant Bank- BAMB - Grand Cay11lan, destinada ao financia
mento para aquisição, ]?clã Marinha do -Brasil,-de bens e serviços 
no mercado internacional dentto do "Plano Parcial de Obtenção e 
Modernização da Marinha"- PPOM. . 

· - Recebimento das Mensagens n"' 288 e 289, de 1994 (n• 
688 e 689/94, na origem), de 25 do corrente, pelas quais o Senhor 
Presidente da _República, so~cita sejarri __ auto~das contratações 
de opeiãÇões- de crédito externo, nos valores equivalentes a até 
cento e oitenta e cinco milhões de dólares norte-americanos, e du
zentos e trinta e--nOve milhões de dólares- D.orte-americanos, respec

. tiVamente, de principal; juntó ao Brasilian AmeriCim Mei-chant -
BAMB - Grarid Caymah, destinadas a financiamentos -para aquisi
ção, pelo Exército Brasileiro, de bens e serviços no mercado in
ternacional dentro do "Programa de Modernização da Força 
Terrestre". 

-Recebimento das Mensagens noS 290 e 291, de 1994 (noS 
690 e 691/94, na origem), de 25 do eoirente, pela qual o Senhor 
Presidente da República solicita sejain aUtoriZadas contratações de 
operações de crédito externo, nos valores equivalentes a até cento 
e oitenta e -um milhões de d6lares norte~americanos e cento e deze
nove milhões de dólares norte-americanos, respectivanlente, junto 
ao Brasilian American Merchant Bank- BAMB - Grand Cayman, 
destinadas a aquisição integral de bens e serviços, no mercado in
terno, pelo Ministério da Aeronáutica, no âmbito do Programa de 
Reaparelhamento e Modernização da Força Aérea Brasileira 

- Dispensa da Ordem do Dia da -presente sessão, nos termos 
do artigo 174_do Regimento Interno. 

- Convocação de sessão extraordinária do Senado Federai a 
realizai--se ainanhã. às 1 O horas e 30 minutos, com Ordem -do Dia 
que designa. 

1.3 -ENCERRAMENTO 
2 --ATOS DO DIRETOR-GERAL . 
ws 98, 100, de 1994 (Republicação) 
N"'.ll3 e 114, de 1994 

~::: ~E~rn:~~'\ÍDERES DE PARTIDOS 
5- COMPOSIÇÃO DAS COMisSÕES PERMANENTES 



4870 Terça-feira 30 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Agosto de 1994 

Ata da 1093 Sessão, em 29 de agosto de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA---

Presidência do Sr. Meira Filho 

As 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA
DORES: 

Coutinho Jorge - Dario Pereira - Epitácio Cafeteira -
Gilberto Miranda- Henrique Almeida- Hugo Napoleão- Jac-
ques Silva- João Calmon- João França- João Rocha- Jonas 
Pinheiro- Jônice Tristão- Josaphat Marinho- José Eduardo
Mansueto de Lavor - Maurício Corrêa - Mauro_Benevides -
Meira Filho - Moisés Abrão - Nelson Canteiro - Raimundo 
Lira - Reginaldo Duarte - Ronaldo Aragão - Teotonio Vilela 
Filho. 

para pro-duzir efeito políticO, nwn irlstante dramático, que essa car
ta é repetidamente invocada. 

Documentos que podem ser levados às escolas para a edu
cação da juvenrude são a Oração aos Moços, de Rui Barbosa, ou 
discurso de Gettysburg, de Abraham Lincoln, e tantos outros dessa 
natureza, em que o pensamento se dirige ao bem-estar coletivo, à 
pacificação dos espíritos e não às dissensões e às divergências pro
fundas. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Permite-me V. Exa um aparte? 
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço V. Ex" com 

. . . prazer. 
O SR. PRESIDENTE (Me:rra Filho)_- A lista de pr~ença o Sr. Mauricio Corrêa _ Tenho comigo que a carta-testa-

acusa o comparecimento de 24 Srs. Senadores. Havendo num~ ___ m_entg de Gen.t1iQ Vargas, indiscutivelmente, é um documento pú-
regimental, declaro aberta a sessão. blico, porque pertence à história brasileira. Sem -dúvida alguma, se 

Sob a proteção de Deus, iniciiunos D.ósSOs trabalhos. trata de wn docwnento muito bem redigido e que expressa um ci-
A Presidência cede inicialmente a palavra ao nobre Senador elo político que 0 País atravessou, tendo como personagem princi-

Josaphat Marinho. pã..I o então Presidente Getúlio Vargas. Em que pese; data maxi-
0 SR. JOSAPHAT :MARINHO (PFL- BA. Pronuncia 0 ma venia, discordar de V. Ex• quanto à relevância do documento, 

seguinte discurso.)- Sr. __ Presidente, Sr-
8 

e Srey_. __ Senadores,_~_im- tenho que _essa informação publicada na imprensa não tem consis
prensa noticiou, na semana paSsada, a- ·emisS3.0 de nota oficial tência fática; não me_ parece que 0 Governo tenciona publicar esse 
da Presidência da República em que se anunciava ter o Chefe- documento para distribuir às escolas. Deve ter sido uma informa
do Governo recomendado a impressão da carta-testamento do _ _Sr. ção publicada, como tantas outras, sem a devida conseqüência de 
Getúlio Vargas para distribuição nas escolas de primeiro e segun- origem, quer dizer, a intenção do Governo de publicá-la. De_ tal 
do graus. . - modo que posso assegurar a V. Ex• que vou indagar da Presidên-

Sr. Presidente, ninguém SenSatai:ilé-nte negará _Cj"ue o Sr. cia da República se reahnente existe esse projeto de publicar 
Getúlio Vargas entrou na História do Brãsil, quer porque go- essa carta. Mas entendo perfeitamente o pronunciamento de V. 
vemou durante quinze anos, quer potque o fez grandemente Exa, sobretudo como um velho discfpulo de Otávio Mangabei
em regime ditatorial, quer porque praticou também atos de ra_, o homem que fez história neste Brasil pela sua postura in
caráter administrativo que lhe -marcarain ·a- presença no go- clusive contrária a Getúlio Vargas, pela sua postura de um 
verno. grande político baiano que preconiza uma solução política di-

É sabido, porém, que a carta-testamento de f954 Começa vergente daquela que Getúlio Vargas enfatizava. De modo que 
por ser de autoria incerta. Notoriamente. circula na imprensa que prometo a V. E.x• infonnar-me com Segurança e lhe dar a res
a carta-testamento foi encomendada pelo chefe do governo a um posta sobre se realmente procede, ou não, essa notícia que os 
seu amigo, Maciel Filho. Não se sabe mesmo de contestação séria jornais VeicUlaram. - - - - ---
aesserespeito. O SR. JOSAPHAT MARINHO- Creio que V. Ex" é 

Ainda durante a última semana, comentários publicados se contrário à transcrição ou a que se mande editar para distri-_ 
referem a essa carta como da autoria de terceiro. Inclusive as- buir nas escolas, e o louvo por isso. V. Exa revela alta com
sim o fizeram a escritora Rachel de Queiroz e_ o_D_eputado Ro- preensão dos deveres do Governo para com a juvelitude, opi
berto Campos. naildo contrariamente a essa decisão que não prima pelo 

Já por aí, portanto, não haveria razão para que se mandasse bom senso. 
imprimir com o fim de _distribuir nas escolas a carta-testamento. Sou obrigado, porém, a dizer a V. Ex• que O Estado de S. 
Às escolas deve chegar um documento que se caracterize, primei- Paufo do dia 25 traz publicação, reproduzindo trechos de nota da 
ro, por sua autoria. Além disso, a carta-testamento, sabidamente, é Presidência da República. 
um documento político feitO para produzir efeito emocional no O Sr. Maurício Corrêa- V. Ex• sabe perfeitamente que 
curso de uma crise que. lamentavelmente, resultou na morte do fui alvo da imprensa- aliás, tenho sido- com informações ínte1ia
Presidente. mente inverfdicas. Creio que essa pode ser mais wna informação 

O respeito devido à figura já desaparecida não justifica, en- sem procedência. Mas, pela altitude_do nome de V. Ex• aqui nesta 
tretanto, que se esqueça o teor do documento para mandá-lo distri- Casa. prometo dar-lhe uma resposta sobre se o_ Governo realmente 
buir nas escolas, inoculando, assim, na inteligência de jovens em tenciona, ou não, publicar essa carta. 
fonnação, idéias que não primam pela serenidade, pelo apelo à O SR. JOSAPHA T MARINHO - Eu lhe agradeço a 
harmonia dos brasileiros. atenção. 

Não é preciSo- repróduzir o texto des-Sã -carta, jã de largo co- Embora a nota do jornal traga texto entre aspas, prefiro, em 
nhecimento da Nação, para que essa característíCã se "torne eviden- defesa da juventude brasileira, das crianças sobretudo, confiar na 
te. É exatamente por seu caráter emociorial, por ter sido elaborada interferência de V. Ex• e não acreditar que o Governo insista na 
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medida que foi anunciada. 
Na expectativa de que V. Ex• tenha êxito, deixo também de 

pedir a transcrição que pretendia fazCr do editorial de O Estado de 
S- Paulo, do dia 25 de agosto de 1994, sob o título "Retrato de 
corpo inteiro", em qUe--critica fortemente a idéia do Presidente da 
República de fazer a edição anunciada. 

Como o meu propósito não é- ferir o Presidente Itamar Fran
co, mas concorrer para que não se pratique um áto que não é afir
mativo do seu poder de bem raciocinar sobre as coisas, silencio 
aqui a respeito -ao--assunto.--Confio na iriterfàénciaOiplomática de 
V. Ex•. não propriamente em atenção ao que digo, mas em respeito 
à inteligênCia -e à informação da juv~~tude brasileira. - -

O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a pa
lavra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- V. Ex" tem a pa
lavra. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Como Líder. 
Pronuncia O seguinte discurso. Sem revisão do orador.)_- Sr. Presi
dente, sr-se Srs. Senadores, em um acerto prévio entre- o Presiden
te do Cóngi"esso Nacional, Senador Humberto Lucena, e os Líde
res partidários, ficou acertado que se iniciari~Ç a páifu de hoje, um 
esforço concentrado que objetivava-sobretudo apreciar matérias da 
maior relevância e, de forma particular, o Orçamento da República 
referente ao exercício de 1994. 

Sr. Presidente, sabe V. Exa que o fato de não havermos, ain
da, votado a Lei de Meios da União é algo inusitado na tradição le
gislativa do nosso País. Certamente por isso é que houve o empe
nho do Senador Humberto Lucena, em consonância com o Presi
dente da Câmara dos Deputados e também em entendimento com 
as Lideranças, no sentido de que promovêssemos uma mobilização 
de Senadores e Deputados, a fim de podermos garantir, nesta se
gunda-feira e at:é" na -quarta-feira, uma presença -expressiva, um 
quorum que permitisse a deliberação congressual para todas essas 
importantes proposiÇões. --

Sr. Presidente, pleiteand_o no meu Estado a reeleição, com a 
responsabilidade também de presidir o Diretório Regional do meu 
Partido, dispus-me a vir a Brasilia a fim de dar seqüência, hoje, a 
esse trabalho de convocação dos Senadores da Bancada peemede
bista, para, desta forma, oferecermos rima contribuição decisiva à 
realização desse esforço concentrado em nível de Congresso Na
cional e de Senado Federal. 

Posso infOrmar a V. Exa que já estão praticamente ·confir
madas as presenças de 22 dos nossos 27 Senadores. O que signill
ca dizer que, se depender do P:MDB, não bãVetãTãlfu. de quorum 
para a apreciação do Orçamento no âmbito do congresso e dessas 
importantes matérias que estão-lhseridas na Ordem do Dia do Se
nado Federal. 

Ora, Sr. Presidente, isso representa, de certa forma, uma 
compatibilização dos nossos encargos legislativos com as respon
sabilidades políticO-eleitorais. E estamOS, portanto, aqui em Brasí
lia certos de que se votará o Orçamento da União. Hoje, para qual
quer demanda que se faça a esse ou àquele ministério. a resposta é 
uma só: não há ainda Orçamento votado. As obi:as;Os projetas go
vernamentais que decorreram da iniciifiva -do Poder Executivo ou 
que tenham origem em emendas apresentadas por senadores e de
putados, todas estão hoje à espera de que o Congresso Nacional 
possa, de fato, votar conclusivamente a Lei de MefoS da União. 

O mais sério, Sr. Presidente, é que há o entendimento gene
ralizado, que até aqui não fóinos _suficienterileD.te competentes para 
desfazer, de que essa responsabilidade recai exclusivamente sobre 
o Poder Legislativo. E sabe V. Ex• muito bem que o Legislativo 
tem a sua responsabilidade sim; mas ela terá que ser partilhada, 
num quinhão maior;-pelõ prõprió Poder Executivo -a partir do ins-

tante em que, votando aquela emenda à Revisão Constitucional e 
estabelecendo novas diretrizes para o- Fundo Social de Emergên
cia, esse foi tarilbém mais um pretexto para que se procrastínasse a 
votação do Orçamento do exercício de 1994. 

O Sr, Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex" um aparte? 
O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte a 

V. Ex" 
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Mauro Benevi

des, quero exatamente corroborar o que V. Ex• pondera: a necessi
dade de votar-se o Orçamento. Em realidade. o Congresso está fi
cando responsável, perante a opinião pública, e com exclusivida
de, --quanto ao retardamento da votação da Lei Orçamentária, em-
bora tal não seja verdade. - - -- ------ -- - -------

0 SR- MAURO BENEVIDES - Perleitamerite, nobre Se
nador Josapbat Marinbo. 

O Sr. Josaphat Marinho - O GoVelno primeiro mandou. 
no ano passado, o Orçamento para este exercício; depois o retirou 
para rever, retardou o quanto pôde, até maiO deste a:D.o, a Sua devo
lução ao Congresso. Segundo estou informado, depois desse envio 
retardado, já feZ: emendas ou propostas de emendas ao Orçamento. 
:Mas a Verdade é que o Congiesso não deve as-sumir perante a opi
nião pública a responsabilidade por esse atraso. Ainda ontem, na 
televisão, o Mmistro -Aluízio Alves, ao defender seu projeto sobre 
a transposição das águas do rio São FrancisCo e ao responder à ar
gUição de que não havia dotação orçamentária, dizia, com certa 
ironia: "mas não há Orçamento, porque o Orçamento está no Con
gress-o", como se durante todo este ano a proposta orçamentária 
i(Jui se encontrasse. É preciso que o CongressO-vote, ou então, Sr. 
Presidente, que as Mesas da Câmara e do Senado prestem à opi
nião pública os esclarecimentos devidos, porque os que viemos 
aqui para votar é que não devemos ficar expOstoS a uina critica iii-
justa. ---- -

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Sr. Senador Josap
hat Marinho, a intervenção de V. Exa é muito oportuna, porque é 
bom que se diga- e daqui digo eu para conhecimento da Nação
que a Presidência do Congresso Nacional enviou telegramas a to
dos os Parlamentares, a fun de que aqui compareçam para proce
dermos ao esforço concentrado e votarmos, especialmente, o Orça
mento da República. A Presidência fez um apelo no sentido de que 
todos estejam aqui presentes na segünda, terça, quarta e quinta-fei
ra desta semana. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre Senador Josapbat 
Marinho, exalto a absoluta precisão com que V. Ex-- situou a ques
tão orçamentária, já agora- com o prestígio oferecido nessa lnter
venção que, não há dúvida, deu abrangência bem maior ao discur
so que profiro neste instante como Líder do PMDB no Senado Fe
deral, já que o próprio Presidente em exercício, nobre Senador 
Meira Filho, reconhece a insinuação que se tem feito até aqui em 
relação ao Poder Legislativo, a fim de se jogar exclusivamente em 
nossas costas a responsabilidade pela não-votação da proposta or
çamentária do exercício corrente. 

Até recordo, Sr. PreSideilte; qUe. quando dirigia o Ministé
rio da Fazenda, ou do Planejamento, o Ministro Paulo Haddad e 
exercia eu a Presidência do Congresso, houve um instante em que 
a protelação foi tão seguida e enervante que, não ·obstante o rela
cionamento- sempre cordial, respeitoso e harmônico com o Poder 
Executivo, fui coinpelido a dizer ao Ministro- Paulo Haddad que 
não admitiríamos mais nenhuma espera para o envio de novos da
dos e reformulações ao Orçamento, que votaríamOs a partir de tal 
data Estava eu no propósito, como Presidente do Congresso que 
era, de colocar a proposição na Otâem do Dia e designar um Sena
dor que, no plenário, emitisse parecer sobre aquela importante pro-
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posi~ão. Naturalmente aquele Orçamento também atrasou, mas 
não foi um retardamento tão grande como o atual. Praticamente, 
estamos no último quadrimestre do exercício, e o Orçamento ainda 
não foi aprovado, o que leva o Pãís ã uma situação laStiiiiável. 

O Poder Executivo é resgUardado apenas com sua obriga
ção, preceituada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de liberar o 
duodécimo, nada mais além disso. Acumulam-se-recUrsos no Mi
nistério- da Fazenda. e, naturalmente, nós, que esperamos, em nos
sos Estados, a concretização de obras e iniciativas, que trarão be
nefícioS às respectivã:S Coiliimidades, ficamoS--numa poSIÇaü deli-
cada diante daqueles de quem somos representantes nesta Casã. ____ -

Daí por que entendi do meu dever ocupar a tribuna, nesta 
tarde, prestigiado já pela intervenção do nobre Senador Josaphat 
Marinho e de V. Ex\ Senador Meira Fllho, que comanda os traba
lhos da Casa neste momento, na expectativa de qUe- se refaça a 
imagem do Poder Legislativo diante desse fato que, como já res
saltei, é inusitado em nossa tradição legislativa. Temos, sim, res
ponsabilidade constitucional, mas, nessa dilação do prazo que até 
aqui se verifica, não-pixlemOs ser os únicOs respOnSáVeis pelo que 
está ocorrendo em termos de votaÇãO-da Lei-Orçamentária 

O Sr. :Mauricio Coi:Têa - Senador Mauro Benevídes, V. 
Ex• permite-me um aparte?. -

O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte ao no
bre Ministro e Senador Maurício Corrêa. 

O Sr. Maurício Corrêa- Senador Mauro BeneVides, não 
poderia deixar de louvar a atitude de V. Ex:•, ao assomar a essa tri
buna, para fazer o seu apelo sobretudo porque tenho, todas as ve
zes que o vejo aqui, lembrado das suas vindas do Ceará, _exata
mente em momentos de esforço concentrado para ver· se enxuga a 
já densa pauta do Congresso, da Câmara e especifiCãmente, ein 
nosso caso, do Senado Federal. V. Ex• tem toda razão. Estou de 
pleno acordo com V. Ex•: é pTeciSo recórdar os incidentes havidos 
na época da CPI do OrçamentO, o que fez com que O Governo se 
acautelasse em face do novo panorama que estava surgindo. Po
rém, isso não justifica q~e a culpa seja- atribuída exclusivairiente 
ao Congresso Nacional. O importante é que "faÇamos -o=·esrorço-ne
cessário para limparmos a pauta já existente. Votando, 'pelo menos, 
as matérias mais importanteS. V. Ex-, portanto, tem toda razão ao 
falar, como o fez ainda há pouco, sObre a necessidade de votar o 
Orçamento. Todos os dias vemos não s6 os Governadores como os 
candidatos e as pessoas conscientes ligadas à matériã-OrÇaiiiCirtàiia 
reclamarem da inexistência do Orçamento. Lamentavelmente, o 
Pãís tem sido administrado por duodécimós. e isso não atende às 
suas reais necessidades, tanto mais que as verbas consignadas para 
obras específicas estão alocadas rio Orçamento Geral da União. 
Quero congratular-me com V. ,sx• por _esse alerta e e_sperar que 
nós. desta vez, tenhamos condições de votar a Lei de Meios. Mui
to obrigado. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Expresso a V. Ex•. Seria
dor Maurício Corrêa, os meus agradecimentos por sua intervenção
muito clara, muito precisa, identificando aquilo que passou a ser. 
neste momento de esforço concentrado. responsabilidade do Con
gresso Nacional. Vamos votar, sem quaisquer delongas, sem qual
quer tipo de protelaçãO, essa proposta que se arrasta. com todas as 
suas alterações, no âmbito da Comissão de Orçamento. Esperamos 
que já amanhã à noite o Presidente Humberto Lucena, dirigindo os 
ll'abalhos do Congresso Nacional, possa fazer a inserção dessa im
portante matéria na Ordem do Dia do Congresso. Enquanto isso 
ocorre., Câmara e Senado cumprirão as suas atnbuições constitU-
cionais, votando aquelas matériaS qUe já se· aChaJ:D. -incluídas nas 
respectivas Ordens do Dia 

Veja V. Ex•, Sr. Presidente, que na própria ora-em-ào Dia
de hoje estão autorizações de empréstimos_ solicitadas por estados, 

matérias que interessam a várias unidades federativas. Se o Senado 
Federal, na expressão lapidar de João Mangabeira, é a Casa da Fe
deração, estamos no dever de atender a _esses pleitos, já que foram 
examinados pelas comissões competeD.tes. Cumpre-nos, pois, des.::
lindar essas questões, votando-as no menor espaço de tempo pos-
sível -

Não creio, Sr. Presidente, Senador Meira Filho, que durante 
o mês de setembro venhamos a ter outra oportunidade de reunir 
aqui Senadores e Deputados. pois vamos nos entregar àqueles ins
tantes derradeiros da camPanha eleitoral, aqueles que pleiteiam a 
reeleição, aqueles que não a pleiteiam - é o caso de alguns Sena
dores -,-estarão integrados no ll'abalho em favor dos respectivos 
candidatos ao Executivo, enfim, ao voto proporcional. 

Assim, devemos udlizar esta convocação para decidirmos, 
de um_a vez por todas, o Orçamento da União para 1994. Muito 
mais do que um apelo, era essa a advertência que eu desejava fazer 
aos meus nobres Pares do Senado Federal e aos ilustres membros 
da outra Casa Legislativa para que_reunamos esforços e tenhamos 
cqndições de votar, até a próxima quinta-feira, a Lei de Meios da 
União, de 1994. 

Muito obrigado. 
O SR- MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presidente. peço a pa

lavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- V. Ex' tem a pa

lavra. 
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PSDB - DF. Pela ordeni. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. por entendimentos havi
dos na sessão de quinta-feira passada, avençou-se que deveria se 
incluir na pauta de terça-feira o exame do projeto de resolução a 
respeito da obrigação que passou a ter o Senado de examinar os 
editais da Embraer. Embora reservando-me para o encaminhamen
to de amanhã, não poderia deixar de salientar a importfutcia dessa 
decisão que o Senado vai tomar. 

A Embraer. lamentavelmente, é uma empresa literalmente 
falida. Belos e extraordinários projetas concebidoS pelos nossos 
técnicos levaram a Embraer a ter renome internãcional, sobretudo 
por causa das aeronaves Tucano, Brasilia, Bandeirante etc. No en
tanto, a Em.braer não tem mais cOndições de se sustentar. 

Em 1991, examinávamos nesta Casa um projeto de resolu
ção pata que o Senado autorizasse um empréstimo de US$407 mi
lhões, quando o Senador Nelson Carneiro apresentou emenda no 
sentido de que o Senado Federal examinasse ~os editais de licitação 
daEmbraer. 

Por subernenda apresentada por o_utro Senador, acabou:-se 
atribuindo essa_compe~~_p.cia ao Cqngr~sso_N~ional. CircunJ't.ân
cia, a meu ver, que tornava inquinado de vício o projeto, que de
pois teve votação plena. 
- --- --o--que--importá dízer é que já há emetida apresentada pelo 
Senador Ronan Tito no sentido de reverter essa posiÇão ao Senado 
Federal. De tal modo que, aprovada essa nova emenda, o Senado 
passará a ter a· obrigação, o dever de examinar os editais de licita
ção da Embraer _ 

V árias foram as iniciãtivas tomadã.s Por esta Casa nesse 
sentido-, haja vista que aqDi compafeCerani. há pÔucos dias, o Mi
nistro da Aeronáutica e o Presidente da Embraer, engenheiro Ozi
res Silva. Foram dadas as explicações devidas~ O montante de dí
vidas sob a responsabilidade do Tesouro Nacional é superior à ci
fra US$650 milhões, e isso quer dizer que, mesmo que a EM
BR.AER seja vendida_em licitã.ç-ãÕ pública, os cofres do Tesouro 
NacioD.al Se resporisabilizãrão pelo pagamento dessa dív-ida. 

hnaginem, Sr. Preside_p.tf::, Srs. SenadoreS, como é dura e pe
sada a responsabilidade de _vender uma empresa estatal pela qual 



Agosto de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 30 4873 

temos todo carinho e dedicaçao e ainda termos a responsabilidade 
de assumir essa dívida enorme. É extremamente·difícil. Somente a 
responsabilidade do Governo - em vender ou não vender - e a 
nossa- de examinar esse edital- é que nos impõe õ-dever de ex.a
minannos amanhã com a devida cautela essa matéria. Se a Em
braer não for vendida, evidentemente o Tesouro Nacional terá que 
colocar mais dinheiro - dinheiro da saúde, da educação - em cima 
exatamente de uma massa praticamente falida. 

Por outro lado, se vendermos a Embraer, a responsabilidade 
também será grande porque estaremos entregando um património 
enorme e, além do mais, com um passivo que ficará na responsabi
lidade da União, como eu disse, de mais de US$650 milhões. 

O Governo Federal deseja que a grave responsabilidade de 
vender a Embraer seja dividida com o Senado Fed_eral, nos termos 
em que está colocado no Edital, porque não há mais condições de 
se manter essa extraordinária empresa pública brasileira. 

Faço neste momento essa pequena advertência porque a de
cisão que o Senado vai tomar é de ex, trema gravidade. Espero que 
haja uma discussão plena sobre o assunto. E se o Senado Federal 
entender que realmente os editais estão corretos ou pretender 
modificá-los, o Governo_estará apto a aCeitar_o_ que o Senado 
determinar. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - O requerimento lido 
será publicado e incluído em Ordem_do Dia, nos termos do -diSpos
to no art. 255 do Regimento Interno. 

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

É lida a seguinte 

Brasília, 29 de agosto de 1994 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo 

com o disposto na alínea a e no parágrafo único do art. 39, do Re~ 
gimento Interno, que me ausentarei do país nos dias 29 e 30 do 
corrente, com destino a Buenos Aires, com a finalidade de partici~ 
par de uma reunião com O Sr. -Domingos Cavallo, Ministro da 
Economia da Argentina. - -- - - ---- -

Aproveito O en-sejo pata renovar a Vossa Excelência meus 
protestos da mais alta estima e distingüida consideração. - Sena
dor José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - O expediente lido 
vai à publicação. 

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

É. lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 660, DE 1994 O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- A Mesa comunica 
ao ilustre Senador Maurício Cof!êa que a matéria questíonada já 
está na pauta da Ordem do Dia de amanhã. Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jacques Silva. Nos termos do art. 13, §_lo~ do Regimento Interno do Sena-
-do Federal. s_olicito sejam considerados licença autorizada os 

O SR. JACQUES SILVA (PMDB- 00. Pronuncia 0 se- dias 22 a 25 do corrente mês, em virtude de reuniões político-
guinte discurso. Sem revisão dQ ~orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, como filho do Estado de Tocantins quero, nesta partidárias. 

Brasília, 26 de agosto de 1994.- Senador Meira Filho. 
oportunidade, lamentar profundamente a morte prematura ocorrida 0 SR. PRESIDENTE (Meira Filllo) _ A votação do reque-
?ntem em acidente aére_o do jovem Deputad? Uia~-Cavalcante rimento fica adiada por falta de quorum. 
Juntamente ~om o~tras cmco ~~S?as que 0 ~mpa_fi?av~. ___ -.---- __ ·- _ O Senhor Presidente da República editou a Medida Provis6-

Es~e ~ovem Deputado mtct~ sua. VI~ política em GOt~. ria n° 585, de 24 de agosto de 1994, que dispõe sobre a vinculação 
Coll_l a c:oa~ do_ Estado de Tocantms fm ele1to para a Assembléia da Fundação Osório, e dá outras providências. 
LegiSlativa e Já. estava em seu se~do mandato. No presente mo~ De acordo _com as indicações das Lideranças. e nos termos 
menta, Sr. Prestdente, ele c~ncoma a um cargo ~e Deputado Fede- dos §§ 4o e 5o do art. 2o da Resolução no 1/89-CN. fica assini coils
ral e tenho c~za de que Utatan Cavalcante s~a eletto. Lamenta- tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma.: 
velmente, f01 chamado deste mundo, o que detxa uma grande lacu- téria· 
na para o Estado de Tocantins. · 

Ao lamentar a morte do Deputado Cavalcante, quero trans
mitir ao Parlamento tocantinense e ao povo de Tocantins, pririci
palmente aos familiares de Uiatan, os meus mais profundos votos 
de pesar. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - A Mesa do Senado 
associa-se ao pesar de V. Ex• e enviãi'á condolências à fanu1ia do 
falecido. · 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Sobre a mesa reque
rimento que será lido pelo Sr. lo Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 659,_DE 1994 

Nos termos do art. 172, inciso_!_, do Regimento Interno, re
queiro a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei da Câmara 
no 96, de 1991 (no 3.998/84, na Casa de origem), que autoriza a 
União a doar, à Região Escoteira do Rio Gtãnde do Sul, filiado à 
União dos EscoteiroS do Brasil, o imóvel que menciona, cujo pra~ 
zo, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, já se acha 
esgotado. 

Sala das Sessões, 29- de agosto de 1994. - Nelson Car-
nciro. 

Titulares 

José Fogaça 
Coutinho Jorge 

Júlio Campos 

Epitácio Cafeteira 

Maurício Corrêa 

FranciscO Rollemberg 

Ney Maranhão 

Titulares 

_Alacid Nunes 

João Fagundes 

SENADORES 

PMDB 

_PFL 

PPR 

PSDB 

PMN 

PRN 

Suplentes 

Ronan Tito 
Onofre Quinan 

Odacir Soares. 

Affonso Camargó 

Jutahy Magalhães 

AureoMello 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BWCO 

W erner W anderer 
PMDB 

Hélio Rosas 
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Jair Bolsonaro 

Sigmaringa Seixas 

José Linbares 

BethAzize 

We!inton Fagnndes 

PPR 

PSDB 

PP 

PDT 

PL 

Carlos Virgílio 

Jabes Ribeiro 

Mário de Oliveira 

V aldomiro Lima 

Getúlio Neiva 

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

Dia 29-8-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 30-8-94 -Instalação da Comissão Mista; 
Até 30-8-94 - Prazo p~a recebimentO- de emenÇ.as. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidad~ 
Até 8-9-94- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 23-9-94 :-Prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - O Serihor Presidente 

da República e(iitou a Medida Provisória n• 586, de 24 de agosto 
de 1994, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da 
Seguridade Social da União, em favor dos :Mlnistérlos da Saúde, 
da Educação e do Desporto e do Bem-Estar Social, Crédito Ex
traordinário até o limite de R$100.000.000,00 (cem milhÕes de 
reais). para os fins que especifica. 

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 ina-
téria: - - -

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Gilberto Miranda Mansueto de Lavor 
Jacques Silva Cou~OJ~rge 

PPL 
Hugo Napoleão Dario Pereira 

PR 
Epitacio Cafeteira Affonso Carnargo 

PSDB 
Mário Covas Almir Gabriel 

PDT 
Magno Bacelar Darcy Ribeiro 

PP 
Irapuan Costa Júnior Nelson Carneiio 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

Pedro Corrêa Fátima Pelaes--
PMDB 

lvandro Cmtha Lima 
PPR 

Mauro Sampaio 

Ronivon Santiago Roberto Balestra 
PSDB 

Antônio Faleiros Flávio Arns 
pP 

Carlos Santana Jofran Frejat 
PDT 

Carlos Alberto Cauipista DécioKnop 
PSB 

Artor da Távola Sigmaringa S_eixas 

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

Dia 29-lf-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 30-8-94 - Instalação da Comissão Mista; 
Até 30-8-94 -Prazo para recebimento de emendas. Prazo 
para a Comissão Mista emitir- Cfpãrecer sobre a admissibill-:. · 

dade; 
Até 8/9/94- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 23/9/94- Prazo no Congresso Nacíonal. 

- O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - O Senhor Presidente 
da República editou a MEDIDA PROVISÓRIA N" 587, de 24 de 
agosto de 1994, que dispõe sobre a reestruturação da secretaria da 
Receita Federal, e dá outras providências. 

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

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Onofre Quinan Gilberto Miranda 
Mansueto de_ Lavor Jacques Sil_va 

PPL 
João Rocha Henrique Almeida 

PPR 
Epitacio Cafeteira Affonso Camargo 

PSDB 
Maurício CO:rtêa Jutahy Megalbães 

PTB 
v abnir campelo Jonas Pínheiro 

PSB 
José Paulo Biso) 

DEPUTADOS 

- -- Titulares Suplentes 
BLOCO 

Manoel Castro Vilmar Rocha 
PMDB 

Roberto V aladão Zila Bezerra 
PPR 

José Maria Eymae] Francisco Domelles 
PSDB 

JoséAbrão Adroaldo Streck 
PP 

Delcino Tavares José Unhares 
PDT 

Carrion Júníor Max Ros.enmann 
PCdoB 

Aldo Rebelo Sérgio Miranda 

De acordo com a Resolução no 1, de 1989-CN, fica estabe· 
lecido o seguinte calendári9 _parã a tramitação da matéria: 

Dia 29-8-94- Designação da Comissão Mista: 
Dia 30-8-94 -Instalação da Comissão Mista; 
Até 3.0-8-94 -Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a adrnissibilídade; 
Até 8-9-94- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 23-9-94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- A Presidência rece

beu a Mensagem n• 287, de 1994 (n• 687/94, na origem), de 25-do 
corrente, pela qual o Senhor Presidente da República, nos termos 
do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja autoriza-
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da a contratação de operaçao de crédito externo, no valor equiva
lente a até duzentos e cinqücnta milhões de dólãie~o"horte-ainerlca
nos, junto ao Brasilian American Merch<Jllt Bank - BAl\.1B -
Grand Cayman, destinada ao fmanciamento para áquiSfção, pela 
Marinha do BraSil, de bens e serviços no mercado internacional 
dentro do "Plano Parcial de Obtenção e Modernização da Mari
nha"-PPOM. 

A matéria-Será despachada à Comiss_ão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - A Presidência rece· 
beu as Mensagens n"' 288 e 289, de 1994 (n•' 688 e 689/94, na 
origem), de 25 do corrente, pelas quais o Senhor Presidente daRe
pública, nos tennos do art 52, inciso V, da Constituição Federal, 
solicita sejam autOrizadas contratações de operações de crédito ex
terno, nos valores equivalentes a até cento e _oitenta e cinco- milhõ
es de dólares norte-americanos, e duzentos e trinta e nove milhões 
de dólares norte-americanos, respectivamente, de principal, junto 
ao Brasi!ian American Merchant - BAMB - Grand Cayman, des
tinadas a finanCiari:J.entos para aquisição; Pelo EXército brasileiro, 
de bens e serviços no mercado internacional deritro do "Programa 
de Modernização da Força Terrestre". 

As matérias serão despachadas à ComfSsão de Assuntos 
Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho) - A Presidência rece
beu as Mensagens n"' 290 e 291, de 1994 (n•' 690 e 691/94, na 
origem), de 25 do corrente, pela qual o Senhor Presiden~ -da R,e
pública, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, 
solicita sejam autOrizadas contratações de operações de crédito ex
terno, nos valores equivalentes a até cento e oitenta e um nillhões 
de dólares norte-americanos e cento e dezenove milhões de dóla-_ 
res norte-americanos, respectivamente, junto ao ~rasilian Ameri~ 
can Merchant Bank- BAMB- Grand Cayinan, destinadas a aqui
sição integral de bens e serviços, no mercado interno, pelo Minis- -
tério da Aeronáutica. no âmbito do Programa de Reaparelhamento 
e Modernização da Força Aérea Brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - A Presidência, nos 
termos do art 174 do Regimento Interno, dispensa. na sessão de 
hoje, o período correspondente à Ordem do Dia. -

A Presidência convoca sessão extraordinária a ser realizada 
amanhã. às 10h30min, com a seguinte- --

ORDEM DO DIA 

-l-

OFÍCIO N" S/56, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do art. "336. b, 

do Regimento Interno) -

Ofício n• S/56, de 1994, através do qual o Banco Central do 
Brasil encaminha a solicitação da Prefeitura do Rio de Janeiro no 
slentido d eque aquele Município possa emitir Lefras Ftiianceiras 
do Tesouro Municipal, cujos recursos serão destinados ao giro de 
sua dívida mobiliária vencíVel no 2"' Semestre de 1994. (Depend
endo de parecer da Comissão.de Assuntos Econômicos.) 

-2-

0FÍCIO N" S/63, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do art 336, b, 

do Regimento Interno) 

Oficio n"' S/63, de 1994, através do qual o governo do Esta
do de: Pernambuco soliçi_ta autorização pãra realizar operação de 
crédito externo junto ao Brasilian American Merchant Bank, no 
valor deUS$ 50,000,000.00, equivalentes a R$ 50.000.000,00, em 
1"' de julho de 1994, cujos recursos serão destin_ados a pr~jet<:>s pre-

vistos no art zo da Lei n"' 11.096, de 30-6-94. (Dependendo de pa
recer da Comissão d~ Assuntos Econômicos.) 

-3-
0FÍCIO N" S/64, DE 1994 

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

Oficio n"' S/64, de 1994, através do qual_o Governo do Esta
do de São Paulo solicita autorização para alterar o percentual de 
rolagem de sua dívida mobiliária vencível no 1"' semestre de 1994, 
de 91 %,_ autorizado pela Resolução n"' 25/94, do Senado__ Federal, 
para 100% da dívida. (Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Econômicos.) 

-4:._ 

OFÍCIO N" S/66, DE 1994 
(Em regime de urgência,-nos termos do art. 336, b, 

do Regimento Interno) 

Ofício n• S/66, -de 1994, através do qnal o governo do Esta
do de _Minas Gerais solicita autorização para alterar O percentual 
de rolagem de sua dívida mobiliária; Vencível no 1"' semestre de 
1994. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econô
micos.) · · · · · · · - · 

-5-

REQUERIMENTO N" 638, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 638, de 1994, 
da Senadora J únia Marise, solicitando, nos tennos do art. I 72, in
ciso I, do Regimento futerno, a inclusão em Ordem do Dia do Pro
jeto de Lei do Senado n~_l9(), de 1992, de sua aqtoria,_que sumete 
a nomeação do Secretário da Receita Federal à prévia apToVaÇão 
do Senado Federal. -

-6-

REQUERIMENTO N"641, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 641, de 1994, 
do senador Lourival Baptista, solicitando, nos termos do art. 172, 
inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei da Cãmara n• 113, de 1994 (n• 4.146/93, na Casa de 
origem), qUe dá nova redação ao art. 1"' da Lei n .. 8.072, de 25 de 
julho de 1990, que "dispõe sobre crimes hediondos, nos termos do 
art. so, inciso XLID, da Constituição Federal, e determina outras 
providências". 

-7-

Apreciação do Edital de Privatízãção da Empresa Brasileira 
de Aeronáutica S.A. - EMBRAER, nos termos da Resolução n° 
53, de 1994, do Senado Federal. (Dependendo de parecer da Co
missão de Assuntos Econôrtricos.) 

As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos 
Econônricos. · 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Está encenada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16hl0min.) 

(*)ATO DO DIRETOR-GERAL N" 98, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regulamentares de acordo com o disposto no art. 2°, do Ato no 
9, de 1992, do Primeiro SecretáriO, 'resolve: 

Art. I o Designar os servidores abaixo realcionados gesto
res do Contrato n° 40, de-1994, celebrado entre o Senado Federal e 
a Lav~deria ~opacabana ~tda:, "para a prestação de serviços de 
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lavanderia em geral (lavagem e passagem de roupas, cortinas e 
painéis); para diversos setores do Senado Fedeyal": -

-Subsecretaria de Assistência Médica e Social: 
Titular: ISABEL CRISTINA SOUSA CARDOSO (Matrí-

cula n• 3043); -
Substituta: ELOÍSA SALES CORREIA (Matrícula n• 

3045; 
-Serviço de Portaria: _ 
Titular: HEITOR LUJZ DIAS TRINDADE JÚNIOR (Ma

trícula n• 1570); 
Substituto: SEBASTIÃO CELESTINO DE OUVEIRA FI-

LHO (Matrícula n• 2112). 
Art. Z' Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 5 de agosto de 1994. - Manoel VUela de 

Magalbães, Diretor-Gernl 

("')Republicado poc ba.ver saído coro incCITCção no DCN (Seçao II), de 9-8-94. 

(*)ATO DO D!RETOR-GERAL N• 100, DE 1994 

O Difetõr-Gerãl do Senado Federal, n_o _u~o d~suas atribui
ções regulamentares, e de acordo com o disposto no art. 2° do Ato 
no 9, de 1992, do PrimeirO Secretário, resolve: 

Art. 1° Designar os servidores Adriano Jo_rge Souto (lVIa
trícula n• 183-CEGRAF) e Edinaldo Marques de Oliveira (Matrí
cula 0° 2878), como gestores do contrato celebrado entre o Senado 
Federal e a Empresa NG - Máquinas e Sistemas de Arquivo Ltda., 
referente ao fornecimento e inStalação na Subsecretaria de Admi
niStração de Pessoal de 2 (dois) sistemas de arquivo deslizantes so
bre trilhos, com acionamento mecânico. 

Art. 2o Este ato e_ntra_em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições erri C6ntfáfilf. -
Senado Federal, 5 de agosto de 1994.- Manoel VUela de 

:Magalhães, Diretor-Geral. 

(*) Republicado por haver saído com incorreção_ o_o_DCN. (Seção II), de 9-8-94. 

ATO DO DJRETOR-GERAL N" 113, DE 1994 

O Diretor-Geral do Sen_ado Federal, no uso de suas atribui
ções regulamentares e de acordo com o disposto no art. 2°, do Ato 
n• 9, de 1992, do Primeiro Secretário resolve: 

ArL J•_ Designar os servidores FRANCISCO CARLOS 
MELO FARIAS (Matrícula n• 3750) e ÉRICO VIEIRA CASSEB 
(M_atrícula n° 3776) gestores, titular e substituto, respectivamente, 
do Contrato _n° 43, de 1994, "de concessão de uso de área", cele
brado entre o Senado Federal e a Empresa Brasileira de Infra-Es
trutura Aeroportuária- INFRAERO. 

Art. 2° Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3 Revogam-se as disposiçoes em contrário. 
Senado Federal, 25 de agosto de 1994.- Manoel VUela de 

Magalhães, Diretor~_Geml. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N" 114, DE 1994 

O Dirctor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribui
çf>es regulamentares e de acordo com o disposto no art. zo, do Ato 
n° 9, de 1992, do Primeiro Secretário, resolve: 

Art. lo Designar os servidores RA.II\IIUNDO PAULO 
GONÇALVES SANTOS (Matrícula n• 3425) e G!>RV ÁSIQ 
JOSÉ DOS SANTOS (Matrícula n• 2067) gestores, titular e substi
tuto, respectivamente, do Contrato n° 42. de 1994, celebrado entre 
o Senado Federal e a Empresa PanaVídeo Tecnologia Eletrônica 
Ltda., para a aquisição, com prestação de serviços de instalação e 
garantia de funcionamento, de gravadores de áudio e aparelhos 
profissionais de som. 

Art. 2° Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3-o Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 30 de agosto de 1994. - Manoel VUela de 

Matgalhães, Diretor-deral. -
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1994 
1- ATA DA 110' SESSÃO, EM 30 DE AGOSTO DE 

1.1- ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE. 
1.2.1 - Oficios 
- N"' 486 e 487, de 1994, da Liderança do PMDB, na Câ

mara dos Deputados, de substituição de membros exn Comissões 
Mistas. 

1.2.2 - Comunicações da Presidência 
- Edição, pelo Senhor Presid®te da República, da Medida 

Provisória n• 588, de 25 de agosto de 1994, que altera a Lei n• 
8.031, de 12 de abril de 1990, e dá cutras providências; designa
ção da Comissão Mista e estabelecimento de calendárip para a sua 
tramitação. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n" 589, de 25 de agosto de 1994, que dispõe scbre as
sunção, pela União, de crêdito da Export Devolopment Corpo:ra
tion - EDC e de debêntures emitidas pela EMBRAER - Empresa 
Brasileira de Aeronáu_tica S A .• bem, como soQre a utilização de 
crêdito da União junto à EMBRAER - Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A.; designação da Comis:São :Mis_ta e estabelecimen
to de calendário para a sua tramitação._ 

- Ediçãc, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória ri0 590, de 25 de agosto de 1994, que organiza e disci
plina Os Siste___mas de Controle _l.Qtemo e de Planejamento e de Or
çamento do Poder Executivo, e dã oUtras providências; designação 
da Comissão Mista e_estabelcçimento de calendfuj._o para a sua tra-:.. 
mitação. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 591, de 25 de agosto de 1994, que dispõe sobre as 
aliquotas de contribuição para o Plano de Segnridade Social do 
Servidor Público Civil ativo dos Poderes da União, das Autarquias 
e das Fundações Públicas, e dá outras providências; designação da 
Comissão" Mista e estabclecimento_de c;~endário para a sua trami
taçãc. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória-n• 592, de 25 de agosto de 1994; que altera o art. 5" da 
Lei n" 7.862, de30 de ou.tnbro de 1989, que "dispõe sobre a remu
neração das dispombilidades do Tesouro Nªdonal"; designação da 
Comissão Mista e estabelecimento de calendário para a sua trami-

tação. 
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 

Provisória n° 593, de 25 de agosto de 1994, que dispõe sobre o 
exerçício 4as a1rlbui~s i.J?.~~i!t!~iona_is da Advocacia-Geral da 
União, em caráter emergencial e provisório, e dá outras providên
cias; designação da Comissão 'Mista e estabelecimento de çalendã
rio para a sua tramitação. 

- - Recebimento do A viso n• 1.090/94, de 22 do corrente, 
através do qual o Presidente do Consellio Nacional dos D"iii;}it,os .da 
Criança e do Adolescente - CONANDA encaminha ao Senado 
Federal Resolução n° 30'94, apreciada e aprovada pelo colegiado 
daquele Conselho, em sua Décima Sétima Assembléia Ordinária, 
realizada nos dias 9 e 10 de agosto do corrente ano. 

-Recebimento do Aviso.n° 393, d~ .1994,_de 26 do corren
te, da Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando 
cópia da Decisão n" 541/94, -adotada pelo referido Tribunal, na 
Sessão Ordinária de 24 do corrente, bem como dos respectivos Re
latório e Voto que a fundamentam. e, ainda, cópia do Relatório de 
Auditoria_ opefaci~a1 rea}izada na Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE. 

1.2.3- Requerimento 
- N" 661, de 1994, de autoria do Senador Henrique Almei

da, solicitando licença sem remuneração, para tratar de interesse 
particular, por 121 (cento e vinte e um) dias, a contar de 31 do cor
rente. _Votação adia()a por falta de quorum. 

1.2A- DiScursos do Expediente 
-SENADOR JARBAS PASSARINHO- Manifestação con

trãriã à transferência de recursos da Suframa para o projeto de 
transposição das águas do Rio São Francisco. l.rp.possibilidade da 
restauração imediata de rodovias feder;lls no Estado do Pará em si
tuação deplorável, como alardeia o candidato oponente de S.Exa. 
ao_Gove_mo do Pará. Repúdio a injúrias -assacadas cQntra a·sua 
pessoa na campanha eleitoral do Pará. 

-SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO- Defesa da 
Emerida Constitucioniil, de sua autoria, que visa reduzir a idade 
para a caracterização da responsabilidade penal e o limite de tem
po das penas. 

SENADORA JÚNJA MAR/SE - Desconhecimento da sc
ciedade brasileira sobre o "megaprojeto" de transposição daS águas 

_ âO Rio São Francisco. Apelo à Presidência no sentido de agilizar 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL~ELADEMAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executiv_o 
LUlZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Dirctor Administrativo 
LUJZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

as providências para a ConvocaçãO do Ministro da Integração Re-
gional, já requerida por S.Ex"' · · - -- · - · 

1.2.5- Apreciação de Matérias 
- Requerimentbs n"' 654, 656, ô58 e 660; de jg94, de auto

ritt dos Senadores Onofre Qt.linàb.,--cárlos Patroc;ínio, ~onaldo Ara-
gão e Me-ira Filho, lidos cm sessão anterior. Apl-ovados. · 

1.2.6- Proposta da Presidência 
- Indicação do Senador Alfredo Campos, como repre

sentante do Senado Federal, na Reun,íãó de Pre~identes de Comis
sões de Defesa Nacional dos Países do_ Cone Sul, que se realizou 
em Buenos Aires, Argentiõi, no pcriodo de 23 a 26 -do COITeD.te-. 
Aprovada. 

1.2.7- Apreciação dc·Matéria 
· ·-RequerimentO n• 66!, de 1994, de autoria do Senador 

Henrique Ahncida, lido no Expediente da preSente sessãO. Apro
v:ado. 

1.2.8 - Requerimento 
- N';) 662, de 1994, de au-tOria do St:ma.dõTLUcídio Portella, 

solicitãrido-licenÇa para tratamento de saúde no período de 4 a 29 
de agostq do an,o em curso. Aprovado. 

1.2.9 -Leitura de Projeto 
- Projeto de Decreto Legislativo n° _71, de 1994. de aUtoria 

do Senador Gerson Camata, que ''susta a-ipliCação do disposto nos 
arts. 1°, 2°-e priiilefufpã.ité- do art. 3° do Decreto n° 344. de 20 de 
novembro de 1991; no inCISo lido arL l 0 do Decreto D

0 943, de 30 
de setembro de 1993; e- noS Votos CMN rio 62, de 6 de maio de 
1994, e n• 93194, de 6 de julho de 1994, do Co~~lho Monetário 
Nacional''. 

1.2.10 -Requerimento 
- N"663,-de 1994, de autoria do Senador Gilberto Miranda, 

solicitando a transcrição, no Diário do Congresso Nacional para 
que conste dos Anais do Senado Federal, do artigo "O PMDB e o 
Plano Real", do Deputado Federal Luiz Carlos Santos, publicado 
no jornal Folha de S. Paulo, edição de 23 de agosto de 1994, 1• 
caderno, pãg. 3. · ---

1.2.11- Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR EDUARDO SUPUCY- Elogiando a condução 

da política eXterna brasileira nos recentes epiSódios do Haiti e de 
Cuba. Registro da presença de funcionários da Embrae_r na Casa. 

1.2.12 -Comunicação - -
- De autoria do_Senador Alfredo Campos, de ausência do 

Pais no pcriodo de 23 a 26 de agosto de 1994. 
1.2.13 - Requerimentos 
N° 664/94, de autoria do Sr. Jonas Pinheiro e outros senho

res senadores, de urgência para a Mensagem n° 288~ -d.e-T994 (:J?-0 

68&'94, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
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solicita seja autorizada ~ ~ontra.tação de crédito externo, no valor 
eqllíva1Cnte a até ànto e Oitenti e cinco milhões de d6Iares norte
americanos, de principal, jrinto ao Brasilian American Merchant 
Bank - BAMB - Grand Cayman, destinada à aquisição, pelo 
-~xército ~rasileiro, -~~_bens e ~etviSO~ no ~~-a.ch?-41-~~ciOD.al 
dentro do Programa de Modernização da Força Terrestre. 

' N° 665/94, de auiõriá do Sr. Jonas Pinheiro e OutrOs senho
res senadores, de urgência pata' a' Mensagem n-o 2&7; de 1994 (n° 
687/94, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
solicita seja autoriZada a contratação de operação de crédito exter
no, no valor equivalente a até duzentos e cinqüenta milhões de dó
lares norte-americanos, junto ao Brasilian AmeriCan Merchant 
Bank- BAMB- Grand Cayman, destinada ao fmanciamento para 
aquiSição, pela Marinha do Brasil. de bens e serviços no mercado 
internacional dentro do Plano Parcial de Obtenção e Modernização 
da Marinha- PPOM. . 

13 -ORDEM DO DIA 
· Ofíchri0 -S/56, de 1994, através do qual a Prefeftuia do Mu

nicípio do Rio de Janeiro solicita a autorizaçãO do Senado para 
emitir Letras Financeiras daquele Município, destinadas ao giro da 
dívida mobiliária daquela Prefeitura. Aprovado, após parecer de 
·plenário favorável nos_termos do Projeto de Resolução n° 74/94. À 
Coinissão Dii-eiom parà'a redaçãO fmal. · 

Redação fmal do Projeto de Resolução n° 74/94. Aprova-
da. À promulgação. · . · - · 

Oficio n• S/63, de 1994, através do qual o Governo do Esta
do de Pernambuco solicita autorização para realizar operação de 
crédito eXteiriO-,jtinto ao BraSilian-American-Merchant Bànk:, no 
valor de US$50;000,000.00, equivalente a R$50.000.000,00, em 
1 o de julho de 1994,- cujos recu:rs9s seiãó ~stiJ:iad9~ a projetes pre
vistos no artigo 2• da Lei n• 11.096, de 3() de-junho de 1994. 
AprOvado, após parecer de plenário favorável nos termos do Pro
jeto de Resolução n° 75/94, tendo usado da palavra ns Srs. Eduar
do Suplicy e Marco Maciel. À Comissão Diretora para a redação 
final. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n• 75194. Aprova
da. À promulgação. 

Oficio n• S/64, de 1994, através do qual o Governo do Esta
do_de São Paulo _solicita autorização para alterar o percentual de 
rolagem de sua dívida mobiliária vencível no 1 o semestre de 1994. 
de 91%, autorizado pela Resolução n° 25/94, do Senado Federal, 
para 100% da dívida. Aprovado, após parecer de plenário favorá
~el nos termos do Projeto de Resolução n° 76/94, tendo usado da 
~alavra os Srs. Eduardo Suplicy, Ronan Tito e Gilberto Miranda. 
A Comissão Diretora para a redação fmal. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n• 76194. Aprova-
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da. À promulgação. 
Ofício S/66, de 1994, através do_quaro Governo do EStado 

de Minas Gerais solicita autorização para alterar o percentual de 
rolagem de sua dívida mobiliária, venCível no }0 semestre de 1994. 
Aprovado, após parecer de plenário faVorável nos termos do Pro
jeto de Resolução n° 77/94, te'ndo usado da_pa1avra o Sr. Eduardo 
Suplicy. À Comissão Diretora para a redação !mal 

• Redação fmal do !'fojeto de R.esplução n•-11194. Aprova-
da. A promulgação. · · · 

Requerimento n• 638, de 1994, da SenadOra Júnia Marise, 
solicitando a inclusãQ __ em Ordem do Dia do Projeto c;le Le~_do $~
nado no 160, de 1992, de sua autoria que submete ca._n_omtiação dó · 
Secretârio da Receita FedcJ.:al à prévia a~ov~çãodo Senado Fede
raL Aprovado. 

Requerimento n• 641, de 1994, do Senador Lourival Baptis
ta, soliCitando a -mclusão em Ordem do Dia ~ Projeto:-~, Lei da 
Câmara n• 113, de !994 (n• 4.!46/93, na Ca5a de origem), que. dá 
nova redação ao artlgo I 0 da Lei n• 8:072. de 25 de julho de 1990, 
que dispõe sobre crimeS hediondos, nos termos ct~ artigo so;~ihéiOO. 
XLIII, da ConstitUição Federal, e determina -outraS proVidências. 
Aprovado. -

· EdiW (ie privatizaçãocda EmpreSa Brasi!eiiâ-de Aeronáutica 
S.A. - EMBRAER, nos termos "da Rési>luçãci n• S"J, ·de· 1"994, do 
Senado Federal. Retirado da Pàuta nos 'tetmo_s do_ artigo 175, e, 
do Regimento I!ltemO. _ : ' _ ~ . 

1.3..1-:- Matér:jas apreciad9:s após a Ordcin dOI)Jil 
Requerimentos n"' 664 e 665/94, lidos no Expediente da 

presente sessão. Aprovados. 
1.3.2- Discurso após a Ordem do Dia 
SENADORJUTAHY MAGAI.fL4:ES-Aquestão dos idosos 

em nosso País; _ · 
1.3.3 -Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extrabrdiná.ria'do Senado Federal, a 

realizar-se hoje, àS 13 horas e 22 infuutqs, Cóni Ordem do Dia _que 
designa. - - -

1994 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 111" SESSÃO, EM 30 DE AGOSTO DE 

2.1-ABERTURA 
2.2-EXPEDIENfE 
2.2.1- Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
Mensagem n• Z/9, de 1994, do Senhor Presidente da Repú

blica, submetendo à aprovação do Seruiâo Federal o nome do Sr. 
Almirante-de-Esquadra Carlos Eduardo Cezar de Andrade, para 
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar. 

Mensagem n• 280, de 1994, do.Senhor Presidente da ·Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Sr. 
Vicente. Leal de Araújo, para exercer o cargo de Ministro do Supe
rior Tribunal de Justiça. 

2.2.2 -Requerimentos 
N" 666/94, de urgência para a Mensagem n• 289, de 1994 

(n° 689/94, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca solicita Seja autorizada a contratação de operação de crédito ex
temo, no valor equivalente a até duzentos e triritã_ e-ii. oVe milhões 
de dólares norte-americanos. de principal, junto ao BrasiliaD Ame
rican Merchant Bank - BAMB - Grand Cayman, destinada ao fi
nanciamento para aquisição, pelo Exército B_ra_s_ilei;ro, de bens e 
setViços no mercado i.Q.ternacional dentro do Programa de Mod-
ernização da Força Tem:stre. -

N° 667/94, de urgência para a Mensagem n-o- 290, de 1994 
(no 690/94, na oligem), pela qual o Senhor Preside"nte da Repúbli. 
ca solicita seja autorizada a contratação __ de operação de crédito ex
temo, no valor equivalente a até cento e oitenta e um milhões. de 
dólares norte-americanos, de principal. junto ao Brasilian Ameri~ 
can Merchant Bank- BAMB- Grand Cayman. vfs~d9_ aquisiçãO 
inlegTal de bens e serv:içosJ no mercado iriterrio, pelo Ministério·& 
AeronáutiCa, ·no âmbito do Programa de Reaparelliamento e Mod. 
emização da Força Aérea Brasileira. 

23 -ORDEM DO DIA 
Requerimento _n° 659, de 1994, do S_enador Nelson Carne i~ 

iu, sÓlicitaiido 3. incbisãO eril Ordem do Di3- ôo Projeto de_ Lei da 
Câmara n• 96, de 1991 (n• 3.998/84, na Casa de origem), que au-tõ

- rizã. a-União a doar, à Região Escotei.Ca-do R"io Gfande -Q.O'Sul,-fi-
liada à União dos Escoteiros do Brasil, o imóvel que _menciona. 
Aprovado. 

2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
Requerimentós n"' 666 e 667/94, lidos no Expediente da 

presente ses-são. Aprovados. 
2.3.2 .... ComUnicação da Pi-Csidência 
Convocação_ de sessão extraordinária d.o Se.~do Fe<j.eral a 

rêãliiu-Se hoje. às 13 horas e,26.minufQS, çqni Ordem do Dia que 
designa. · 

2.4 -ENCERRAMENTO 

· 3- ATA DA lU' SESSÃO, EM 30 DE AGOSTO DE 1994 
3.1 -ABERTURA 
3.2.:. EXPEDIENTE 
3.2.1- Requerimentos 
- N° 668, de 1994, de urgência para a Mensagem n° 291, de 

1994 (n• 691194, na origem), pela qual o Serihor Presidellte daRe
prlblicà solicita seja autoriZada a contratação de operação de crédi
to externo, no valor equivalente a até cento e dezenove milhões de 
dólares norte-americanos, de principal, junto aO Brasilian Amen--:
can Merchant Bank - BAMB- Grand Cayman, destinada à aqui
sição integral de bens e setViços, no mercado interno, pelo MiniS
tério da Aeronáutica, no âmbito do Programa_ de Reaparelhamento 
e Modernização da Força Aérea Brasileira. 

- N" 669, de 1994, de urgência para o Oficio S/62, de 1994 
(OF. PRESJ/9412679, de 2-8-94, na origem), do Presidente do 
Banco Central do Brasil, encaminhando pedido do Gove_mo do Es
tado do Rio Grail.de do Sul, de alteração do percentual de rolagem 
de sua dívida mobiliária venCíVel rio 1° semestre de 1994, de 93%, 
para percentual superior, referente ao montante que exceder o li
mite de 9%, conforme art. 27, da Resolução n• 11/94, do Senado 
Federal. 

i3_- ORDEM DO DIA 
Requerimento no 459, de 1994, do Senador Marco Maciel, 

sOlicitando a ira.D.scrição, nos Anais do Senado Federal, do edito
-rial -intirulado 'Pleito à:_ inteligência11

, publicado no jornal Diário 
de Pernambuco, edição di 30 di maio de 1994. Aprovado, 

3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
- Requerimentos n"' 668 e i569, de 1994, lidos no Expe-

diente da presente sessão. Aprovados. 
3.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
3.4- ENCERRAMENTO 

4-ATA DA 113"SESSÃO,EM30 DE AGOSTO DE 1994 
4.1 -ABERTURA 

. 4.2-EXPEDIENTE 
4.2.1 -Discursos do Expediente 
SENADOR GERSON CAMA TA_- Projeto de Decreto Le-
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gis!ativo n• 71/94, apresentado por S.Ex" na mimhã de hoje, prei- 5.2.3- Requerimento 
bindo a venda dos estoques de café em poder do Governo. - W 67 4, de I 994, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 

SENADOR MAURO BENEV!DES -Projeto de !e~ de sua solicitando ao Tribunal de Contas da União uma ~se contábil e 
autoria. em tramitação no Senado Federal, propondo a extinção do financeira do edital de privatização da Empresa Brasileira de 
IPMF. Aeron.llitica S.A. - EMBRAER. 

SENADOR MAURiCIO CORRtA - Entendimentos politi· 53.:. ORDEM IíO DIA 
cos para aprovação do Orçamento Geral da União e o iriteresse do Projeto de_Lei de câmara n• U3, de 1994 (n• 4.146/93, na 
Governo na su:a. ultimação. -· -- Casa de origem), que dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 8.07_2, 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- O problema do de- de 25_ de julho de 1990, que "dl8põe sobre crili:uis hediondos, nos 
semprego. terin.os dO art. 5°, inciso xr...rn. da ConstituiÇão Federal, e determi-

SENADOR ODACIR SOARES-_ Razões iiO seu apoio ao na: outras providéncias". Aprovado com emenda de redação ap6s 
Plano Agropecuátfo·de Rondônia-PLANAFJ..ORO. - - pareeer de plenário favorável, tendo usado da palavra os Srs. Mau-

SENADOR HENRIQUE AlMEIDA _ Importância do Le- rici6 Corrêa e Maoro Benévides. À Comissíl:o Díretora para reda-
gislativo brasileiro. · - - · ção fmal. ' · · 

4.2.2 _Requerimentos RédaxJio final do Pitl]eto da Lei da Câmara n• ll:l, de I 994. 
Aprovada. A sanção. - - -

W 670, de 1994, de autoria do Senador lfydekel Freitas, so- Projeto de Lei da Câmara no 16, de 1994 (n• 2.246/91, na 
licitando a transcrição nos Anais do Senado Federal do artigo do Casa de origem), que regulamenta o art: 236 da Constituição Fede
Embaixador Melvyn Levitsky intitulado 'Turismo Estados Uni-

ra!, dispondo sobre serviços notariais e de registro. Votação adia .. 
dos-Brasil", publicado no jomai O Estado de S. Paulo. da por falta de quorum. 

W 671, de 1994, de autoria do Senador Mauricio Corrêa e 
outros Senhores Líderes, dispensa de intersticio e prévia distribui- Mensagem no 279, de 1994 (no 650/94, na origem), de 15 

do corrente, peJa qual o Senhor Presidente da República submete à 
ção de avulsos a fim de que o Parecer da Comissão- de Constitui- _ aprovação do Senado Federal 0 nome do Almirante-de--Esquadra 
ção, Justiça e Cidadania, relativo· à Mensagem rt 279/94. figure na Carios Eduardo Cézar de Andrade, para exercer 0 cargo de Minis
Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado. tro do Superior Tribunal Militar, na vaga reservada a OfiCíai-Ge-

NO 672, de 1994, de autoria do Senador Mauro Benevides, neral da Marinha, da ativa e do posto mais elevado, decorrente da 
solicitando a dispensa de interstício e prévia dístribuição em avu1- aposentadoria compulsória do :Ministro Raphaei qe AzevedO Bran-
sos do parecer relativo à Mensagem D0 280/94. Aprovado. co. Apreciação sobrestada._ 

4.2.3-ComunicaçõesdaPresidência Mensagem n° 280, de 1994 (n° 649794, Qa_Qrigem), de 15 
Disperisa da Ordem dÕ -Dia, nos termos do art. 174, do Re- do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 

gimento Jntemo. - - aprovação do Senado Federal _o nome do Doutor Vicente Leal de 
Convocação de sessão conjunta, a realizar-se hoje, à~ 17 ho- Araújo, Juiz do Tribunal RegiOnal Federal da Prime_:il:a Região, 

ras, com Ordem do Dia que designa. com sede em Brasilia- DF, para exercer o cargo de Ministro do 
Convocação de sessão extraordinária a re3.Iizar-se hoje, Superior. Tribunal de Justiça, na vaga resetvada a Juizes dos Tribu-

logo ap6s a sessão ·conjunta, com Ordem do Dia que designa. · nais Regionais Federais, dt!COirente da aposentadoiia do Ministro 

43 
_ENCERRAMENTO José Cândido de Carvalho Filho. Apreciação sobrestada. 

Mensagemn° 258, de 1994 (n° 530/94, na origem), de 12 de 
S -ATA DA 114' SESSÃO, EM 30 DE AGOSTO DE julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 

1994 
5.1-ABERTURA 
5-2-EXPEDIENTE 
5.2.1- Requerimento 
- N° 673,_de 1994, de autoria do Senador Mauro Benevides, 

solicitando a inclusão, erii Ordem do Dia. -do Projeto Õ.e -Lei da Câ
mara n• 90, de 1994 (n• 1.377/91, na Casa de origem), que cria o 
Sistema Educacional Desportivo Brasileiro, futegrado ao S_istema 
Brasileiro do Desporto, cujo praw, na Comissi!ó'de-Edricação já 
se acha esgotado. 

5.2.2 - Comunicações da Presidência 
-Recebimento do Oficio n• S/67, de 1994 (n° 2.932/94, na 

origem), do Banco Central do Brasil, encaminhando solicitaÇão do 
Governo do Estado do Espírito Santo pira que possa contratar 
operação de crédito externo no valor de sete milhões, oitocentos e 
dez mil, seiscentos e quinze reais e quarimta e quatro Centavos, 
para os fms que especifica. - · - --- - -

-Recebimento do Oficio n• S/68, de 1994 (n' 2.933/94, na 
origem), do Banco Central do Brnsil, encaminhando solicitação do 
Governo do Estado_ do EspíritO "Santo, para qúe Possa contratar 
operação de crédito externo no valor de dezesseis milhões e sete
centos e onze mil reais, para os fms que especifica. 

submete à deliberação do Senado a escolha do _Senhor Asdrubal 
Pinto de Ulysséa, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República da U cránia. Apreciação sob restada. 

Mensagemn• 263, de 1994 (no 550/94, na origem), de 15 de 
julho do _con:ente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Ítalo Zappa, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
Socialista do Vietnam. Apreciação sobrestada. 

5.3.1-Discurso após a Ordem do Dia 
SENADOR JÚUO CAMPOS- Projeto de Lei n° I 13, de 

19.9.4, de sua autoria, aprovado pelo Senado, objctiVaiido gaiantir 
melhores condições de vida a gestantes, idosos com mais de 65 
anos, deficientes flSicos e mentais e aposentados por invãfidez. 

5.3.2 -Comunicação da Presidência 
- Convoca"çãO de -Sessão eXtraordinária a leali"zar-se -ama~ 

iiliã. às 10 horas e 30 niinutos, com Ordem do Dia que designa. 
- -5.4 -ENCERRAMENTO 

6- MESA DIRETORA 

7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

8-COMPOSIÇÃODASCOMISSÕESPERMANENTES 
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Ata da 110a Sessão, em 30 de agosto de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49•Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHÀM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos - Carlos De 'Carli - Chagas Rodrigues -
Cid Saboia de Carvalho - Coutinho Jorge- Dario Pereira- Din:eu 
Carueiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy- Epitácio Cafetei
ra - Francisco Rollemberg - Gerson Csmata ~ Gilberto Miranda -
Henrique Almeida - Humberto Lucena - Jrapuan Costa Júnior ..;.. 
Jacques Silva- Jarbas Passarinho- João Calmou- João França
João Rocha- Jonas Pinheiro- Jônice Tristão -CJosaphat Marinho 
-José Richa- Júnia Marise- Jutahy :Magalhães_- Lavoisier Maia 
- Louremberg Nunes Rocha- Lucídio Portella --Magno Bacelar-
Marco Maciel- Maurício Corrêa - Mauro Benevides - Meira Fi
lho - Moisés Abrão - Nabor Júnior- Nelson Carneiro -::- Raimun
do Lira- Reginaldo Duarte- Ronaldo Aragão- Ronan Tito- Ruy 
Bacelar --Teotônio Vilela Filho- =.... Valmir CampeiO - Wilson 
Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre· 
sença acusa o comparecimento de 46 Srs.. Senadores. Havendo 
número regimentàl, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos -nOSsos trabalhos. 
Sobre a mesa, oficias que serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário. 

São _lidos Os segtiin:tes: 

OF/GAB/N' 486 

Brasília, 29 de agosto de 1994 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelêncía a i.p,dicação dos Deputados 

NESTOR DUARTE e MANUEL VIANNA para integuar, respec
tivamente na qualidade de TrTIJLAR e Suplente, a Comissão Mis
ta destinada a emitir parecer sObre- a Medida ProvisOría-ncr 573, de 
6 de agosto de 1994, em minha substituição e do Deputado GER-
MANO RIGOTIO. . 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de 
consideração e apreço. - Deputado Tarásio Delgado, Líder do 
PMDB 

OF/GAB/N' 487 

Brasília, 29 de agosto de 1994 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos Deputados 

EULER RIBEIRO e OU\. VO CALHEIROS para integuar, respec
tivamente na qualidade de TTI1JLAR e Suplente, a Comissão Mis
ta destinada a emitir- :Parecer sobre a Medida Provisória n°- 572, de 
6 de agosto de 1994, em minha substituição e do Deputado GER-
MANO RIGOTIO. . 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de 
consideração e apreço. - Deputado Tarcísio Delgado, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Serão feitas 
as substituições solicitadas. 

- O Senhor Presidente da República editou a Medida Pro· 
visória D0 588, de 25 de agosto de 1994, que altera a Lei n° 8.031, 
de 12 de abril de 1990, 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 

constituída a Comissão Mista Incumbida de emitir pareCer sobre a 
matéria: 

SENADORES 

Titu1ari:s Suplentes 
PMDB 

1.RonaÍl Tito 1.Man-suet.O de t.à.vOr 
2.Amir Lando 2.Ruy Baoelar 

PFL 
3JoãoRocba · ·J.Guilhenne Palmeira 

PPR 
4.Epitácio C_afeteira 4.Affonso Ca=go 

PSDB 
S.Mãrio Covas S.Almir Gabriel 

PT 
6Eduardo Suplicy 6. 

PMN 
7 .FrandsCo Rollemberg 7. 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

1 Luiz Viana Neto !.Osório Adriiuro -
PMDB 

2.Nelson Proença 2.Gonzaga Moita 
PPR 

3.Marcelino Romano Machado 3.Amarnl Netto 
PSDB 

4José Aníbal 4.Moroni Torgan 
PP 

5 .Laprovita Vieira S.Renato Jobnsson 
PDT 

6.Marcia Cibilis Viana 6.Mariuo Clinger 
PSD 

7 .Paulo de Almeida 7 Edi Siliprnndi 

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

Dia 30~8-94- designação da Comissão Mista~ 
Dia 3!-8-94- instalação da Comissão Mista; 
Até 31-8-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão 1\lfista emitir o parecer sóbre a admissibilidade; 
Até 9-9-94- prazo final da Comissão Mista; 
Até 24-9-94- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n° 589, de 
25 de agosto de 1994, que dispõe sobre a assunção, pela União, de 
crédito da Expot1 Development Corporation- EDC, e de debên
tures emitidas pela EMBRAER- Empresa Brasileira de Aeronáu
tica S.A., bem como sobre a utilização de crédito da UNIÃO junto 
à EMBRAER- Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. 

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: 
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SENADORES 

Titulares: Suplentes 
PMDB 

!.Alfredo Campos l.Divaldo Suruagy 
2.Márdo Lacerda 2Flaviano Melo 

PFL 
3.Raírnundo Lira 3Jônice Tristão 

PPR 
4.Epitácio Cafeteira 4.Affonso Camargo 

PSDB 
5JoséRicha S.Dirceti Carneiro 

PRN 
6.Aureo Mello 6.Ney Maranhão 

PDT 
7 .Magno Bacelar 7 .Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

l.Aldir Cabral l.Alacid Nunes 
PMDB 

2.Marcos Lima 2.Carlos Nelson 
PPR 

3.Marcellno Romano Machado_ 3.Amaral Netio 
PSDB 

4.Geraldo Alckmin Filho 4Paulino Cícero 
PP 

S.Augustinbo Freitas 5.E~ Vianna 
PDT 

6lrapuaii-Costa I únioi 

7 José Eduardo 

Titulares 

l.Délio Braz 

2.Carlos- Nelson 

PP 

PTB 
6.Nelson Carneiro 

7 .Marluce Pinto 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

f.Darey Coelho 
PMDB 

2.Harley Margon 
PPR 

3..Marcelino Romano Machado 3 .Amara!Netto 
PSDB 

4Jackson Pereira 4.beníSchwartz 
PP 

5.Wagner do Nascimento 5.Marcelo Luz 
PDT 

6.Max Rosenmann 6.Giovanni Queirqz 
PV 

7 .Sidney de Miguel 7. 

De acordo com a Resolt!ção N° 1, :ne ~989_-CN, Fi~- esta
belecido o seguinte calendário para a tram.itaçã_ç) da inatéqa: _ 

Qia 30/08194- Designação da Comissão Mista; 
.. Dia 31108194- Instalação da Comissão M"ISta; 

Até 31/08/94 -PraZo para recebiillento de Emendas. PI11zo 
para a Comissão Mista emitir o Parecer sObie a admissibilidade; 

···Até 09/09/94- Prazo fmll.l da COiirissão Mista; 

6Paulo Ramos 6Libemto-Caboclo Até 24109/94- Prazo no Congresso Nacional. 
PPS O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 

7 .Roberto Frcire 7 .Augusto Ca,rvalho Presidente da República editou a Medida Provisória N° 591, de 
De acordo com a Resolução n°J, de 1989-CN, fica estabele- - 25 de agosto de 1994, qu~ dispõe ~bre as a~quota;o ~e c~bui-

cido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: ção para o plano de se~ndade soctal ~o seiV1dor publie<_: cJVI~ at~-
Dia 30/08194- Des çã-o da Comissão Mista· VO dos Poderes da u~ .. das AutarqUiaS, e das Fundaçoes Púbh-

t,gna _ ' cas e dá outras prov1denc:LaS 
Dia 3!/08194- Instalação da Comissão Mista; 
Até 31!08/94 - Prazo pam recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão J\.1ista emitir Parecer sobre a admissibilidade; 
Até 09/09/94- PI11zo fmal da Comissão Mista; 

Até 24109/94- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n0S90 de 25 
de agosto de 1994, que organiza e ciisciplína os sistemas de con
trole interno e de planejamento e de orçamento do Poder Executi
vo, e dã outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças e nos termos 
dos §§ 4° E 5° do Art. 2° da Resolução W 1189-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir Parecer sobre a 
matéria: 

Titulares 

lJ os é Fogaça 
2.Ronan Tito 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

Suplentes 

l.Amir Lando 
2.Gilberto Mimnda 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 3.A1exandre Costa 
dos §§ 4° e 5° do Art. zo da Resolução D 0 1/89-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir Parecer sobre a 4.Épitacio caf~~ira 

3.Carlos Patrocínio 
PPR 

matéria: -

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

!.Pedro Simon-' · · -l.Amir Lando 
2.Cid Sabóia De Carvallio 2.Márcio Lacerda 

PFL 
3Jônice TriStão· :I .Raimundo Giii 

PPR 
4.Epitacio Caíiteira 4.Affonso Camargo · 

PSDB 
5.Reginaldo Duarte S.Tcotônio Vilela Filho 

5JoséRicha 

6José Paulo Biso! 

7 .Eduardo Suplicy 

Titulares 

l.Reinhold Stephanes 

2.Nilton Baiano 

4.Affonso Camargo 
PSDB. 

PSB 

PT 

5.Almir Gabriel 

6. 

7. 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

!Jairo Carneiro 
PMDB 

2Zuca Moreira 
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PPR 
3.Marcelino Romano Machado 3.Ama.ral Netto 

PSDB 
4.Gexaldo Alckmin Fifuo 4Antônio Faleiros 

PP 
5João Maia 

PDT 
6Amaury Müller 6.Carlos Alberto Campista 

PRO NA 
7 .Regina Gordilho 7. 

De acordo_COJI•. :-,olução N° 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para ~rt:rãmitaçãO da matéTia: 

Dia 30708194- Designação da Comissão Mista; 
Dia 31/08194 -Instalação da Comissão Mista; -
Até 31/08/94 -Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão :Mista emitir o Parecer sobre a admissibilidade; 
Até 09/09/94- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 24109/94- Prazo no Congresso Nacional. _ 
O SR PRESIDENTE (CbagasRodrignes)- QJ;eohorPre

sidente da República editou a Medida Pr~J.Visória N° 592, de 25 
de agosto de 1994, altera o Art. 5' da Lei N' 7 .8_62, de 30 de ouru
bro de 1989, qUC dispõe sobre ã iemUD.Ci-aÇão das disponibilidades 
do Tesouro Nacional. - · - -

De acordo com as indicações -das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4' E 5' do M. 2' da_Res_olução N' l/89'CN, fica assim 
constituída a Comissão MiSta incumbida de emitir Parecer sobre a 
matéria: 

Titulares 

l.Ronan Tito 
2.Amir Lando 

3Jônir --ristão 

4.Epitacio-Cafeteira 

5.Reginaldo Duarte 

6.Francisco Rollemberg 

7 Aureo Mello 

Titulares 

!.Rubem Medina 

2.Luiz Roberto Ponte 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

PPR 

PSDB 

PMN 

PRN 

Suplentes 

-!.Cid Sabóiade Carvalho 
2.Antôrií0 Mariz 

3.Guilherme Palmeira 

4.Affonso Camargo . 

5José Richa 

6. 

_ _].Ney Maranhão 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

l.Darcy Coelho 
PMDB 

2.Gonzaga Motta 
PPR 

3.Marcelino Romano Machado 3 .Amaral NeUo 
PSDB 

4João Faustino 4.Saulo Coelho 
PP 

5.Eduardo Matias 5.Edmar Moreira 
PDT 

6.Canion Júnior 6.Femando Lopes 
PTB 

7 .Felix Mendonça 7 João Mendes 

De aoordo com a Resolução N' 1, de 1989-CN, fica estabe
lecido o s_eguinte _calendário para a tramitação da matéria: 

Día 30/08194- Desígnaç.ão da Comissão Mista; _ 
Dia 31/08194- Instalação da Comissão Mista; 
Até 31/08/94 -Prazo para recebimento de Emendas. Prazo 

para a Comissão Mista eniitir Par3ecer sObre a admissibilidade; 
- --Até 09/09/94- Prazo fmal da ComisSão Mista; 

Até 24/09/94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - O .Senhor 

Presidente da República editou a Medida Provisória N° 593, de 
25-de agosto de 1994, que dispõe sobre o exercícibdas atriQuições 
institucíonáiS da Advocacia-Geral da União. em caráter emergeri
cial e provisório, e dá outras prOVidências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e_ nos termos 
dos §§ 4° e 5° do Art. zo da __ Resoiução N° 1/89-~. fica assim 
constituída a Coní:issão Mista incumbtda de emitii Parecer sobre a 
matéria: . 

Titulares 

!.Cid Sabóia de Carvalho 
2.Márcio Lacerda 

3.Carlos Patrocíniõ 

4.Epitacio Cafeteira 

5Jutahy Magalhães 

6.MagnoBacelar 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

PPR 

PSDB 

PDT 

PP 

Suplentes 

lAlulzio Beze.rra 
2.Gilberto Miranda 

3.Guilherme Pahneixa 

4.Affonso Camargo 

S.Mário Covã.s 

_ 6.Darcy Ribeiro 

7 .Irapuan Costa júnior 7 .Nelson CariJ.eiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

l.Yilmar Rocha 
BLOCO 

PMDB 

PPR 

l.Paes Landirn 

2.Ary Kara 
0

_ 

3~Marcelino Romano Machado 3.Amaral Netto 
PSDB 

4.Luiz Máximo 4.Paulino Cí~~o ·-
PP 

5.Mário Chermont 5 Edison Fidélis 
PDT 

6.Vita! do Rego 6.Miro Teixeira 
PSTU 

7. Emesto Gredella 7 .Maria Luíza Fontenele 

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

Dia 30/08194- Designação da Ccomissão Mista; 
Dia 31/08194- Instalação da Comissão Mista; 

_Até 3.1/08194 -Prazo para recebimento de Emendas. Prazo 
para a Comissão Mista eqri(rr Parecer sobre a admissibilidade; 

- Até 09/09194- Prazo fúi'al da Comissão Mista; 
Até 24109194- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A Presidêncía 

recebeu o Aviso_n° 1.09QI94, de 22 do corrente, através do qual o 
Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente- CONANDA, encaminha ao Senado Federal Resolu
ção n° 30/94, apreciada e aprovada pelo colegiado daquele Conse
lho, em sua Décima Sétima Assembléia Ordinária, realizada nos 
dias 9 e 10 de agosto do corrente ano. 
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O expediente será despachado à Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional para ser anexa-do ao processado do Pro
jeto do Decreto Legislativo n• 65, de 1994. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidên
cia recebeu o A viso n• 393, de 1994, de 26 do corrente, da Presi
dente do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da 
Decisão n• 541/94, adotada pélo referido TribunaL na sessão ordi
nária de 24 do corrente, bem como dos :respectivos Relatório e 
Voto que o fundamentam, e, ainda, cópia do Relatório de Audito
ria Oper.icional, realizada na Fundação Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística- lliGE. 

O expediente será encaminhado à Comissão -ele Assuntos 
Econôm.icos, para conhecimento. 

· O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário. -

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 661, DE 1994 

Requeiro, nos termos do art. 43 inciso ll, do Regimento In
~emo, combinado com o arl 56- inciso IT da ConstituiÇão Federal, 
licença sem remuneração, para tratar de interesse particUlai~ por 
121 (cento e vinte e um) dias, a contar de 31 do corrente. 

· Sala das Sessões, 29 de agosto de 1994.- Senador Henri-
que Almeida. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri-
mento que acaba de: ser_ lido será votado o~_g1ente. 

Há oradores inscritos. 
Concedo _a palavra ao nobre Senador J arbas PasSarinho. 
O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR-PA. Pronuncia o 

seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs.cSenadores, não era 
meu propósitO Ocupar ã- tnõuna do Senado para "trazer â Csié :rCCID
to, que considero quase sagrado, a lama das calúnias e das misé
rias de uma campanha eleitoral. 

Mas. antes disso, quero expressar uma decepção- se isso se 
der realmente como verdade - que se atribui ao ;M~tério de _Inte
gração Regional, de fazer a transposição das águas do Rio São 
Fnmcisco parn o Nordeste ãrido, cmn o fnn de inigar as suas terras. 

Não teria nada contra esse projeto, que JáTõr até objeto de 
uma preocupação bem antiga do e_x-Minis,tro Mário Andreazza, 
não levada a termo. Mas a minha preocupação é a de que os fun
dos, os :recursos que estão considerados como. alocados. para esse 
fim retiram da SUDAM 26% do PIN e PROTERRA. Então, não é 
justo que a SUDAM tenha que ser sacrificada para que se faça o 
projeto que tem sido a ''menina doS: olhos'' do Ministro AluizioAlves. 

Como é um amigo e uma pessoa a quem respeito, eu gosta
ria de deixar neste Senado uma pergunta., para que S. Ex• nos diga 
se. de fato, pensou bem quando seus assessores colocaraJn esses 
recursos como sendo compatíveis com_ o projeto, retirando da 
Amazônia o que ela já. não tem, a começar pelo fato de qUe, se 
compararmos aquilo que vai para a SUDAM com aquilo que vai 
para a SUDENE, temos já uma grande desvantagem natural, por
que o Nordeste é mais importante neste caso. 

Tenbo o defeito de, como político, aceitar as coisas lógicas. 
Certa feita, Governador do Estado do Pará, procurei o Presidente 
Castello BJ:anço _e mostrei a dificulc:lade que eu estava tendo no 
Pará com relação a recursos que estavam sendo transferidos para o 
Nordeste, e para o Paiá muito pouco: sua Excelência me disse: 
''Você foi um bómaluno meu de tática, eu lhe dei grau 9,5.E você 
sabe o que é uma frente principal e o que é Uma frente secundãria. 
A frente principal, para mim, é o Nordeste". E eu me conformei, 
porque, de fato, a frente principal era o Nordeste. 

Agora, este processo não, porque dói demais: quem já não 
recebe bem ainda tem que perder 26% dos seus recursos para que 

se faça, em favor do Norde_ste, um projeto que, aliás, é polêiiüco, 
um projeto, como disse aqui, que não foi sequer objeto de uma de
cisão de governos anteriores. 

A outxa Coisa que começa na campanha é que o candidato 
que se opõe a mim, com quem atê aqui mantinha uma relação de 
respeito mútuo e de _consideração, publica no Estado do Pará, em 
jornais, que, conSe(jUêíicíã de uma entrevista com o Presidente da 
República Itamar Franco, Sua Excelência teria assegurado recur
sos para a imediata trafegabilidade e restauração das estradas que 
são da responsabilidade do Governo Federal e estão abandonadas: 
Cuiabá-Santarém e a Transamazônica. 

A Transamazônica está de tal modo abandonada, Sr. Presi
dente, que se- fei agoia,·-UDl!ali, para provai- qUê quem passa por 
ela pode ir a -qualquer lugar do mundo. No entanto, tive o prazer 
de correr naquela estrada. em sua inauguraç~ no GOv-erno do Pre
sidente_ J\.iédici, a 80 e lQOKm por hora, depois, em outras campa
nhas, vi a mata. tomar conta de novo da estrada. 

Ora, issO-é_ de tesponsabilidad~ do Governo Féderal qUe tem 
naquela região ci.D.Cá estradas federais, das quais três intransitá
veis: a Cuiabá-Santarém; ~ Transamazônicª; e_~-que liga a Belém
Brasília a Marabá, que foi construída por mim em 90 dias, quando 
Governador_ de Estado; porque Marabá ficava ilhada 7 m~ses ~m 
cada ano. A estrada foi absorvida peúl Ullião, coniudc), nada maiS 
foi aplicado. ~ · 

Ouvindo_ o nosso nobre colega de Senado, o SeDador Fer
nando Henrique Cardoso, falar no seu programa de transportes- qUe 
vai aplicar 600 milhões de reais na restauração das estradas de_ ro
dagem. vi que S. Ex• falou sobre a ''Estrada da Morte'' -_tudo issO 
que conhecemos bem-, citou o Sul, o Sudeste, o Nordeste, o ex
tremo-Oeste nosso, considerado como Norte, falou em Rondônia1 

no Acre e nada falou sobre o P.ar4. Então, passei-lhe um fax, na re
lação ~e sempre temos de mútuo apreço, pedindo a S. Ex• que 
colocasse no seu proje-to a: possíbilidade de restauração da estrada, 
da Cuiabá.-Santarém, TransamaZônica, no seu Governo, porqUe; se 
for eleito, terá um mandato. de quatro anos. 

Recebi um telefonema de volta do nosso colega, sempre 
cordial, sempre gentil e nã() vou revelar o que conversamos porque 
poderão dizer que estóti Usando para fins de 'Passa.riiilio" aprovei
tar-se de "tucand'_.__Mas penso que os tucanos _de lá fo:cam.muito 
pouco sábios e até p:>uco zelosos, na medida em que deixaram o 
seu candidato a Presidente_mostrar-se para o Parâ como não tendo 
zelo com o nosso Estado. E mais~_ publicaram notíCias que estive
ram Com o Presidente da RepúbliCa e que S'uã. Excelência tinha as
segurado recursos para a imediata restauração e trafegabilidade da 
estrada. 

Tendo tido oportunidade de ser chª---mado pelo Presidente 
Itamar F~nto, estive com Sua Excelência, mostrei-lhe o jornal di
zendo: 'Presidente, sabe o qUe isso significa, nesses i:neses que lhe 
restam de Governo? Só a Cuiabã-Santarém, para ser pavimentada, 
tem mil quilômetros. Os dados do Parâ, sem suprafaturamento, 
dão uma ordem de 200 mil dólaxes por quilômetro. Então, Sua Ex
celência precisaria de 200 milhões de dólares". O Presidente disse: 
''Mas não tenho esse dinheiro!" ''É aflrmcitiv~ Estou defen~ndo 
Sua Excelência lá exatameote para que não pareça um Presidente 
da República que esteja, para fms eleitorais, ajudando o seu candi--

- dato com afiõ:Iiativas que são extremamente perigosas. Ainda se 
soma a esses mil qti.ilômetros da Cuiabá-Santarém inuito mais, os 
mil da Transamazônir.a do rali. Onde isso pode ser feito? Não há a. 
menor possibilidade''. 

Mas, não cheguei lã para desmentir em nome do Presidente, 
para poder, inClusive,· criar problemas de natureza política. A pe
nas ouvi isso do Presidente e caracterizei que se tratava de tiina ex
ploração que, isto sim, poderia colocar o Presidente numa posição 
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extremamente difícil de amanhã ser um Presidente que passasse 
por leviano, afirmando, para íms de eleição, de favorecimento de 
eleição, que vai fazer o que não teni condição de faZer. Um Gover
no de quatro anos poderá fazer; mas nO tempo qUe testa a este Go
verno, ele não pode fazer,- até mesmo pelas dificuldades que tem. 

Eu já tinha ouvido do meu ex-cadete na Escola Militar, em 
Realengo, o hoje General Bayma Denys, ente_~ tinha fecursos 
para esse fim. De maneira que é uma exploração que vai colocar -
mal a figura do Presidente da República. 

Então, que -ninguém se iluda na m.fuha terra, porque a Tran
samazônica e a Cuiabá-Santarém não vão ser, neste perlodo- infe
lizmente não serão, porque, para mim, seria até agradável, muito 
agradável, que elas fossem- restauradas. Temos que lutar pela sua 
rerumra~~ -

Mais adiante, Sr. Presidente, disse do constrangimento que 
tenho. Já tive tantos debates, aqui nesta Casa, debates entre mim, 
líder de Governo, e líder de oposi~o. debates fumes, assuntos de 
natureza institucional deste País, e ficamos, ao fim. amigos. Hoje, 
o Ministro Palllo Brossard é um amigo pessoal meu e nós nos 
combatemos, aqui, diretamente, eu defendendo o Governo e S. Ex• 
a oposição. Nunca descemos do nosso nível de dignidade para po
der, com isso, acicatar alguém. 

Mas vejam V. Ex's, Sr. Presidente e Srs. Senadores: no Pará 
inventou-se que, CJ.úando eu era Ministro do Trabalho, eu teria dito 
que o salário míi:rlniO ~til tãO oom-que dava para o trabalhador sus
tentar uma família de cinco dependentes, tomar ceiVeja no sábado 
e ainda colocar dinbeiro em caderneta de poupança; Só um imbecil 
diria isso! E parece que a Nação brasileira não me julga como im
becil. 

Então, termine1aminba gestão de MiniStro do Trabalho em 
1969. Naquela época bavia, aqui, mais de oitomilhõe& de pessoas 
que ganhavam salário mínimo, ao lneu tempo de Ministro. Se eu 
houvera dito iSso, estaii3. liqUidado. Em Pernambuco, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc., isso não teria passado desperce
bido. E, ao contrário, ao safr, éu- que reduzi enormemente o nú
mero d.e ii;ttervenções dos sindicatos e federações - tinha o apoio 
de oito confederações de trabalhadores; num jantar que me foi ofe
recido, duas dessas confederações eram, nitidamente, dirigidas por 
homens de esquerda. 

Cinco anOs depois, eu volto ao Pará, para me reeleger em 
1974. E lá no Pará, em Belém, surgiu essa história, criada lá. S6 
que o Pará possuía, ao meu tempo de Ministro do Trabalho, uma 
única estação de televisão, e eu s6 ti.Dha um mesmo entreviStador o 
tempo todo. Então, esse homem deu uma declaração que jamais 
foi dita pelo Ministro Jarbas Passarinho. 

Pois bem, agora, para imensa tristeza minha, volta-se a fa
zer essa intriga com o trabalhador paraense. E o Senador Almir 
Gabriel, a quem sempre considerei - quando cheguei ao Governo 
revolucionário de 1964, S. Exa era um homem de esquerda e foi 
mantido na di:reção do Hospital Barro Barreto quando pediram a 
sua cabeça e eu não conco_rdei -.-disse, e eu ouvi na televisão 
quando alguém lhe perguntou: "Senador, é possível viver coi:n Sa
lário mínimo e fazer isso-e toda essa hist6ria de cerveja e mais ca
derneta de poupança?" Respondeu S. Ex~ 'Não. É muito dificil". 
E com um sorriso, um soniso i:rôriico, acrescentcil.f:· 11 

••• é nmito di
fícil". Agora, o outro candidato disse." Eu jamais o ataquei pes
soalmente num programa meu. Jamais!" De outra vez pergunta
ram: ''E o 477, o que foi isso? S_. Ex• respondeu: "O 477 foi um 
Deereto tenivel que baniu da vida pública os estudantes apenas 
porque se opunham ao Governo." E ai a pergunta seguinte: "Quem 
foi o autor deste Decreto infame?" S. Ex a, sonindo outra vez, res
ponde: ''O Ministro da Educação, que era o Senador Jarbas Passa
rinho". 

Eli tiVe que mostrar na televisão, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, o Diário Oficial com a publicS:Ção do decreto. O ~to é 
de 26 de fevereiro de 1969 e, na época, eu era MinistrO do Traba
lho. E aquela figura que este Senado conbecen, figura liberal ex
traordinária, Ta:rSo Outra, foi na gestão dele que esse decreto foi 
editado. Tive que mostrar o Diário Oficial, no qual o decreto-lei 
era baixado pelo Presidente da República, com a assinatura do Mi
nistro da Justiça e do nosso colega Tarsd Dutra. 

-Aí já se passa para outra hipótese: 'Dão se acusa quem fa
bricou a faca", mas sim quem aplicou a faca. No último ano da 
gestão de Tarso Outra, em 69; aplicaram 197 vezes o decreto-lei. 
Quando eu cheguei ao Ministério, a pffnieiia coisa que fiZ - e o 
jomalista Carlos Chagas é testemunha - foi pedir a revogação -oo 
Decreto-lei 477 ao Presidente. Foi ouvidO o Cansefuo de seguran
ça. O Secretário era o General Xoão Baptista de Oliveira Figueire' -
do. O Conselho de Segurança foi coniráno à revoga~o do decre
to. Eu então pedi o direito de segunda instância, porque o decreto
lei exauria o direito de defesa na tnedida em que a pessoa era puni
da. Se um diretor de faculdade isolada punia, se um reitor punia, 
ali morria_ o direito de defesa. Mas se, ao contrário, absolvesse, ti
nha que recorrer. de oficio, para o ministro; quer dizer, o rilinistio 
só podia agravar. Diante disso, solicilei ao Presidante, já que não 
podia revogar, que eu fosse à segunda instância em qualquer caso. 
Com isso Criei um- enorme problema para mim. O meu querido 
amigo Tarso Dutra nunca precisou aplicar o decreto,. porque, apli
cado, ficava lá na autoridade inferior à dele. 

Mas tive que fazer primeirO tlDJÁ mudança de critério. Dis
se: durante a minha gestão - e o Presidente Médici concortlou ple
namente-, só aplicarei o Decreto-lei 477 em alguém, algum estu
dante ou professor, envolvido indiscutivelmente nas fases da luta 
armada para cOnquista do poder. Eu tinha que defender o Estado, e 
não apenas punir porque a pessoa tinha sido responsável por acu
sações e linha de oposição pacifica. Com isso -ãs aplicações fica
ram reduzidas a 38 e, ao mesmo tempo, desqualifiqtiei 119. 

O próprio Presidente da República, Itamar Franco, sabe ele 
um caso em que um calouro teve uma altercação com um veterano 
e deu-lhe um mutro. Em conseqüência disso, quiseram aplicar o 
477. Quando veio para mim, eu desclassifiquei~ nãO tinha sentido. 
Isso na Universidade de Juiz de Fora. 

Tenho testemullhos de outros casos contados por outros se
nadores, como o ex-Senador Luii Cavalcante- que eu chamava o 
nosso Major de Alagoas - que me mostrou casos em que absolvi 
pessoa mal defendida pelo seu advogado. Porque eu analisava 
cada caso. Se estava aplicando a luta armada para a conquista do 
poder, eu confnm.ava. Tarito que alguns estão, ainda hoje, no PC 
do B, não mudaram _de posição. Outros ficaram meio envergonha
dos do seu partido e mndaram p nome para PPS. O que me desa
gradava qnando eu era do PDS, porque dava a impressão de que 
PPS e PDS podiam se confundir, pelo menos no som. 

Sr. Presidente, hã amigos meus que, por serem amigos, 
diante dessa condição, dessa calúnia, - porque isso aí é mais do 
que uma difamação - diziam assim: 11Não, eu vou defender o Mi
nistro, ele deve ter dito isso porque se considerasse o salário míni
mo; dentro da Constituição, daria para isso." Não é verdade, eu 
nunca disse essa frase. 

Quanto ao 477, aqui, neste plenário, desafiei-- talvez desa
fiar seja rim verbo agressivo-.::.. mas·-convoquei a Oposição;-que era 
uma opoSição valente - Paulo Brossard, Franco Montoro, Roberto 
Saturnino, Marcos Freire, estavam todos aqui-, e fiZ um repto a 
que provassem que um único caso daqueles que apliquei não tives-
se sido exatamente dentro do critério que citei , 

CuriosO, sr. Presidente, como esse pessoal que ainda per
tence, por exemplo, ao Partido Comunista, a partido de natureza 
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Ieninista, esqueça de que há pouco tempo vimos aquela chacina na 
Praça Celestial, na c.bina. O Sr. Luís Carlos Prestes, que já estava 
quase moribundo, usou esta expressão quando perguntaram: 'Uma 
chacina de esmdantes, matarn.m centenas de pessoas. O que o se~ 
nhor diz diss_o?" Ele respondeu: ' 1Govemo que não se defende não 
merece ser governo." 

E uma figura admirável, baiano, que é Fernando Santana, 
tão afetuoso aqui com tOdos Ii6s - anda sempre com aquele terno 
de linho branco, dá uma aparência pacífica -i" usou a-mesma ex
pressão. Eu ainda conversei com ele sobre isso. Quer dizer que 
essa aparência de bom:la.de sua, na hora de mandar matar, não tet;n 
problema, manda matar? Tivemos, inclusive, uma díscussão sobre 
o477. 

Houve casos, Sr. Presidente, Srs. senadores, em que eu dis
se ao reitor:-''Se_o senhor aplicar aí. eu voU anUlar aqui''. Foi um 
caso do Rio Grande do Sul. Dõis --rapazes tiiili.am sido presos em 
Porto Alegre, fazendo parte do início de panfletagem para a luta 
an:nada; foram presos e submetidos, na prisão, a processo pela Lei 
de Segurança· Nacional. O reitor me consultou, e eu disse que não 
aplicaria o 477, porque eles .já estavam presos e já estavam sofren
do a punição da Lei de S.egurança Nacional. Como não havia nada 
naquela universidade, que não era. em Porto Alegre e sim em Santa 
Maria, eu anulei. 

No caso-do Pará, onde não hquve uma única aplicação, não 
porque eu fosse m.irlistro paraense .:...·paraense nascido no Acre-, 
mas porque lá não houve ·guenilba, ·não houve terroristnQ~ não 
houve ação armada, certa feita, houve um problema de indisciplina 
numa sala com um professor de medicina e querlam aplicar O 477, 
porque o professor havia sido insultado com a palavra de Cambrone. 

Ainda há poucos dias recebi o testemunho de.um ex-presi
dente do Diret6rio de Medicina de que na reunião do Conselho, de 
que fazia parte comoestudanle, o Diretor da Faculdade de Medici
na leu um telegrama meu em que eu dizl,a que aquilO deveria -ser 
objeto da punição prevista na vida acadêm.ica;··D.ão tinha por que 
aplicar o 477- · 

E, agora, apareço como sendo o. grande algoz que liqüidou a 
vida de centenas de milhares de estudantes. 

Foi preciso passar algum tempo, e a vida nos· ajuda, Sr. Pre
sidente, nos ajuda quando vivemos, ·porque às vezes podemos 
morrer antes de pode-r lavar essa·lama. Mas há oportunidades em 
que a vida nos proporciona fazer como vassoura de cabo e lavar 
essa lama. 

Na campanha de 74, assim que se inventou -essa·m.íSera bis~ 
t6ria de salário mininm; nunca proferida por mim, apareceu diabo
licamente uma pessoa que foi para um cemitério, que estâ desati
vado, no centro da cidade de Belém, Onde há centenas de anos não 
se faz qualquer entexro lá. Essa pessoa declarou que estava ali, 
do.rmindo em cima de uma sepultura, comendo manga (O Pará ti
nha muita manga, embora na ocasião ·a manga nãO desse;- só iria 
dar 2 meses depois). porque 11esse Ministro de yocês me aplicou o 
477 e me impediu de trabalhar. Então, vim pedir. socorro aos pa
raenses." 

Eu conhecia de cor, Srs. Senadores, todos os nomes das 37 
aplicações, até o fl.m do ano de 1973, e vi o nome dele. Aliãs, 
nome que seria fácil guardar, porque ele se dizia João do Patrocí
nio. Eu ligaria logo a José do Patrocínio e guardaria o nome. Li
guei para o reitor, que era uma grande figura, Amadeu Curi - por
que ele disse que tinha sido aplicada a punição aqui na UnB -i e o 
reitor deu-me a resposta dizendo que, absolutamente, esse rapaz 
nunca fora punido, pedira para mudar de curso, mudara e nunca 
mais apareceu. 

Isso fOi devastador para mim na área estudantil do Pará. Era 
Passad.o aquilo em panfletos diários, de pessoa para pessoa .. De-

vastador. 
Passam-se os anos. Pena que não esteja aqui no momento o 

nosso querido Senador Carlos Patrocínio. 
. Certa feita, neste café do Senado, o Senador Carlos Patrocí

nio disse-me~- .TeribO uma coisa para lhe falar. Eu perguntei: O 
que é? Ele disse: Eu tenho um irmão, minha mãe sofreu muito 
com isso, com a conduta dele; um dia, ele estava meio metido a 
hippie ou coisa parecida, e foi pago para ir ao Pará faZer essa de
claração contra o senhor. Hoje ele.é.outra pessoa." 

Eu perguntei se· ele me -:1.aiia. a confll.1p.AÇão, e ele disse que 
eu poderia usar o seu nome. 

A vida,~ como eu disse, me permitiu viver para poder lavar 
isso também. E doloroso, mas é o preço que se tem a pagar. 

Certa feita, Sr. Presidente, depois de ter entrado na minha 
vida politica, saindo da militar onde, creio, lemos · princípios que 
nos proporcionam um amparo maior na lisura do comportamento, 
disse que em matéria de política eu só me surpreendia de surpreen
der-me; e consegui surpreender-me ainda por esse tipo de agressõ
es, porque apareço como um possível candidato .vitorioso de pri
meirO turno e Como tal devo ser objeto de acusaçOOs que descem 
às. misérias. · 

Apelei para o meu eminente colega Senador Ronan Tito, 
·que jã foi Lider de. Governo, e eu Uder de .Oposição; para que ele 
nie desse um testemunho que eStàva s.endo negado no Pará: que eu 
não tinha·ruida, absolutamente nada com aquilo que se conseguiu 
na Constituinte, depois lei, que permite o pagamento do que não· 
se·chama de royalty, mas de compensação fmanceira dos Estados 
ex."portador.es de minério, exportadores de energia elétrica. Meu 
querido colega, que está presente, com a dignidade que sempre lhe 
reconheci - daí meu respeito por ele - antes de assinar a nota di
tou-a .e mandou~a para mim; só depois mandou a nota assinada re
pondo a verdade. 

O Sr.Ronan Tito:-Permite V. Exauro aparte? 
O SR. JARBAS PASSARINHO - Concedo o, aparte ao 

nobre· Senador Ronan Tito. 
.O Sr. Ronan Tito- Gostaria de dizer a V. Exa que quando 

piestei o testemunho, foi por um dever de oficio. Por outro lado, às 
vezes, por uma. ttrensagem, por um discurso, queremos apoiar uma 
pessoa que é tão digna desse apoio que somos nós que nos promo
vemos; portanto, eu me senti ·nnfito honrado. Lembro-me da nossa 
luta que começou na Constituinte. Houve resistênCia, .como sem
pre, de São Paulo, que apesar da riqueza enOIDle -50% do Pm 
brasileiro - é representado por alguns parlamentares que não su
portam qualquer tipo de compensação aos Estados que coDlribuem 
para sua riqueza; houve uma resistência enorme. mas felizmente 
fomos vitoriosos. Depois veio o projeto .de lei, que foi outra luta. E 
faço questão .de divulgar, em Minas Gerais, o discurso que V. Ex• 
fez, embora lá não dispute votos; pedi licença a V. Exa para colo
car no encarte essa propaganda que flz no meu Estado, mostrando 
a sua colaboração, por dever de justiça. Portanto, não seria eu 
quem deixaria de reconhecer sua competência no seu Estado, que 
deverá ser o mais beneficiado do Brasil com aquele projeto de lei 
porque tem _a maior província mineral do mundo e o maior poten
cial hidroelétrico energético do Pais. De maneira que para mim foi 
um.a, holll<!- Quero dizer que me alegro com sua possível vitória, 
não só. porque estamos coligados, mas também porque o Pará esta
rá recoriduzindo seu filho nascido no Acre ao governo daquele Es
tado, tornando muito mais fácil a escolha. l'arabenizo não· só V. 
Ex• mas também a todos os paraenses nessa eleição. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito obrigado, Sena
dor Ronan Tito. V. Exa. como_ sempre, é muito cavalheiresco. 
Quando presta um testemunho a meu respeito não é exatamente 
como V. Ex• diz: que se enobrece e se engrandece. Engrandece 
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s~ perante n6s, a dignidade e a correção com que V. Ex a sempre 
se conduziu nesta Casa. 

Sr. Presidente, também me atacam por ser coronel. Nin
guém me chama de Senador- Dizem, na campanha: o Coronel Pas
sarinho. É isso o tempo· todo. Então, tiVe que ir à televisão dizer 
qn~ tenho muita honra em ser coronel, porque, em_ primeiro lugar, 
entrei para uma Escola Militar do Rio de Janeiro disputando 200 
vagas com quatro mil candidatos, em três exames diferentes: havia 
um exame da saúde, um eXame fisíco que era mãis fácil- talvez, 
até senhoras grávidas pudessem fazê-lo-;- e um exame intelectual 
que em durlssimo_. No Rio de Janeiro havia. três eXames duros: Es
cola Naval. Escola Militar e Escola Politécnica do Rio de Janeiro, 
que o Senador Nelson Carneiro coDhece,bem. 

Passei nesses exames, passei bem no exame para a Escola 
Militar. Sou filho de um mecânico, de um maquinista e fui aprova
do, ao tempo em que três filhos de generais foram reprovadOs. Isso 
mostra que a Força a que pertenci recrutava peJo mérito e i:lão pela 
importância do sobrenome ou pelo efeito s6ciõ:.ecoDômíco. 

Com isso, completei e disse: a honra, eu tenho de ser coro
nel. Vergonhoso não é ser coronel, vergonhoso é ser conupto, cor
ruptor; corromper-se através de si próprio e-de seus filhos; corrom
per-se através de licitações marcadas, desde logo, para serem ga
nhas por determinadas pessoas. Estava colocando. a l>l!IT<'Ja para 
quem a quisesse colocar na cabeça e tive que responder exatamen-
te por esse tipo de acusação. -- ;- --

Para concluir,- Sr. Presidente, comentarei apenas uni ·assunto 
da CPL Não falei, em momento algum do meu programa, que o 
Senador Almir Gabriel teria sido uma das pessoas ccinuptas na 
CPL Não diria isso jamais. Os autoies de programa, com retalia
ção, apresentaram um jornal que publicou o norire do Senador 
oomo tendo recebido verbas da Odebrecht. Fiquei indignado; e, 
widente, veio a miséria contra mim, Ífl:iêdiatamente, como repre
.iália. 

Não disse~·nem diria- em nenhum momento~- que.o Sena
dor Alm.ir Gabriel teria sidO proVado numa CPI como corrupto. 
Ontem,. puolicara.Iil uma niatéria: no Jornal do Brasil, em que se 
falava de sua passagem pela Relatoria-Geral do Orçamento e onde 
se dizia que eu afumara· qUe S. Ex• absolutamente nada tinha a ver 
com aquilo, que não h;ivia' acusação da CPI - os membros da CPI 
que estão aqui sabem disso - em relação ao Orçanlento. Usaram 
isso para dizer que eu mesmo o absolvi. Não 9 aQsolvi pela sim
ples razão de S. Ex• não .ter sido processado. Aco:[!tece que havia a 
indicação, na Odebrecht, do nome do Senado/ Almir Gabriel para 
a campanha em Belém. S. Ex • não-fol absolvido, mas poupado. Na 
reunião que fiZeÍllOS" iia"Càsá. do nobre Sena,dor José Paulo Biso!, 
quando toda a matériá. da Odebrecbt foi exPcista, das quatro rCfe
rências que havia, duas foram mantidas e outras duas, não. 

Quais foram estas últimas:- primeira, ãqilelã que se referia a 
presentes. Levantado pelo _próptip_J)ç~!_a<;lQ Al9~º--M~~-d.<tn:te_. 
isso foi Coilsiderado de menor relevância; os presentes erilm uma 
prática habitual e não deveriam ser objeto de inve~úgãçãO; e sim a 
investigaçãO â.o Sr. José Carlos. E a outra ·era a dos no~es que 
apareciam na relação com indicações percentuaiS;- ili.Vesúgariamos 
o que era essa indicação percenb.Ial. Mas o Senador Mário Covas, 
Líder no Senado do Senador Almir Gabriel, propôs verbalmente, 
na ocasião, apoiado de imediato pelo Deputado Mercadante, que 
não se averiguasse auxílio para campanha nem presentes. Por essa 
razão, o Senador Almir Gabriel não fõi chamado a depor. Mas fi
cou a refet:incia quanto a S. Ex.• ter recebido da Odebrecht auxilio 
para campanha e ter renunciado à mesma, o que S. Ex• nãó explica 
até boje. 

Em ninhum moment.Q o chamei de conupto;· não o chama
ria, ainda que me agrida e de uma manei.Ia extremamente triste 

para mim, ao verificar uma mudança de comportamento. Ao me
nos que seja· aquilo, Sr. Presidente, que, concluindo, lembrarei 
uina frase do Presidente Castello Branco para mim e que pensei 
que era até uma frase vulgar, quando ele disse: "Governador Pas
sarinho, o caráter só se prova na crise". E isso é absolutamente 
correto. 

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

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. PreSidente, 
peço a· palavra, como Líder do PMDB, para uma comunicação de 
Liderança. 

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

O SR. CID SAB.ÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE. 
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso~- Sem revisão do o~
dor.)- Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Senadores, quero apenas dizer 
que o P:tviDB tem-se preocupado bastante com a onda de violência 
que-se ih.Stalou no Brasil, onde os crimes contra a vida são quase 
t,a.ntos quanto os crimes contra a boma. · -

Eu, na co~.dição de Senador da_ República, estarei apreSen:. 
tando emenda constitucional visando a redução da idade para ca
racterizar a responsabilidade criminal. Atualm.ente, a responsabili
dade_ criminal ocorre aos dezoito ano$. Estamos fazendo um estu
do mediante o qual juristas brasileiros recomendam a redução da 
idade de _dezoito para quinze anos. Assim, aos quinze anos, have
ria a responsabilidade penal. Isso se deve, Sr. Presidente, em gran
de parte, aos aoontecimen,tos que têm envolvido, nos delitos de 
morte,_delitos de sangue, em assaltos e em tant.Qs çrime de variada 
gama, pessoas de idade entre quatorze, quinze, dezesseis e dezes
sete anos de idade. Essas pessoas ficam isentas, imunes a :uma 
apreciação mais regular do fato perante a legislação penal btasileira.-

Outni Preocupação, Sr. Presidente, é a de acabar com o li
mite'do máxim-o çla pena de trinta ·anos. Apresentarei um projeto 
aumentando para quarenta anos, porque acredito que o limite de 
trinta anos, em alguns casos~ torna õ ciiniinóso imune, uma vez 
que, nas unificações das penas, há sempre um benefício. 

Comunico, portanto, ao Senado Federal essa minha preocu
pação partiCular em reduzir a idade para a caracterização -da res
pOnSabilidade criminal de dezoito para quinze anos e aumentar o 
limite da pena maiOr de trinta para quarenta anos. 

Apresentarei essa ~éria,; com os respectivos estudos, já na 
pr6xima Semana. A parte que tange à idade para a responsabilida
de criminal tem -implicaçõés COÍlstitucionais. 

Era a comunicação ·que tinha a fazer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra à nobre" Senadora Júru,a Marise. 
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN-MG. Pronuncia o seguin

te discurso. Sem revisão da otadora.)- Sr. Presidente, Sr-i e Srs. 
Senadores,- já abordamos da tribuna do_ Senado Fédeial - vários 
outros- senaaoresjâ o·u:reram -rambém - preocupações, ctítiea.s e 
solicitação de infounações referentes ao· ineg3.pfojeto da transposi
ção das águas do rio São Francisco. 

Sr. Presidente, o rio São Francisco- nasce no meu Estado, 
Minas _Gerais. Um anúncio do Miriistério da _IntegtaÇão Regional 
sobre a realização dessas obras motivou o debate, por parte de di
versas entidades, Sobre questões que dizem respeito ao meio" am~ 
biente. Nada se sabe sobre esse projeto, a não ser a idéia que está 
sendo difundida e defendida pelo Governo Federal. 

Nos últimos dias, os Deputados estaduais de Minas Gerais 
lançaram manife'Sto COnteStando o desvio dÕ rio São Francisco. A 
Assembléia Legislativa de ~s ~is salienta, -nessa contest
ação, a falta de informação e de transparência, por parte do GOver
no, em relaÇão a esse riiegaprojeto. 
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Sr. Presidente, Sô e Srs. Senadores, nós, mineiros. sempre 
fomos_ aliados ao Nordeste brasileiro no que se refere ao enfrenta
mente das questões sociais: fome, miséria, falta de saneamento bá.
sico, desemprego, falta de moradia. A grande iniciativa foi tomada 
por um mineiro, Juscelino Kubitschek, que instalou a SUDENE, 
6rsã<> responsável pela implementação de projetos sociais, proje
tes de itrlgaçãó e-de estímulo às pequenas, médias e grandes in
dústrias.· 

Estamos tomados de perplexidade: os ~irQS - ~pito -
não collhecem o projeto, o Congresso Nacional não conhece o 
projeto, o Brasil não conhece o projeto. Sabe-se apenas que serão 
investidos 2 billiões de dólares nas obras. 

Registro, portanto, a manifestação da Assembléia Legislati
va -de :Minas Gerais e das entidades de meio ambiente do nosso Es
tado, São contestações, cólicas, sobretudo ii falta de informações 
sobre o projeto da trnnsposição das águas do São Francisco. 

, Há poucos dias, o Ministro, em entrevista à televisão, disse 
que havia sido chamado a explicar-se perante o Tribunal Superior 
Eleitoral, por ter dito que se trata de uma obra eleitoreira. Disse 
ainda que todas as obras do Governo são eleitoreiras. , 

Ora, Sr. Presidente, conheço o Ministro. Não llie faço ne
nhuma crítica de ordem pessoal. Penso até que é um homem bem 
intencionado, mas suas declarações certamente não f01'31Il. Quem 
não sabe que, neste País, estamos vivendo o periodo das eleições 
presidenciais e -eStaduais? Se esse megaprojeto tem intuito eleito

, reiro, certamente há grande equivoco por parte_ do Governo. Seria 
melhor que se dissesse que o projeto está voltado aos interesses do 
Nordeste, à ixrigação das áreas secas, visando atender ao desafio 
do IX>VO nordestino que passa fome, que não tem assistência médi
ca, que não tem- moradia, que não tem empregó. Dizer-que se trata 
de projeto eleitoreiro é. na verdade, uma declaração insensata e 
equivocada do Sr. Ministro. 

Sr. Presidente, encaminhei requerimento à Mesa, mediante 
o qual solicito a presença no Senado Federal do Sr. Ministro da In
tegração RegionaL S. Ex• deve esclarecer sobre o projeto, deve 
prestar informações necessárias oo Senado Federal e à opinião pú
blica. De que forma o Governo pretende implantar o projeto? 

Solicito à Mesa a maior rapidez possível quanto à presença 
do l\r:lin.istro neste Plenário. Certamente o Sr. Ministro não terá di
ficuldades e não se oporá a comparecer a esta Casa para prestar es~ 
ses esclarecimentos. Reiteramos o nosso desejo-de tê-lo~ tribuna 
do Senado Federal, para que, diante de tantas interrogações que se 
fazem em relação a esse megâprojeto, de tantas criticas e de tantos 
equívocos, efetivamente, o _Brasil saiba o que o projeto, até o pró
prio Nordeste, que ainda não sabe. Há, inclusive, alguns Estados 
do Nordeste que estão contra o projeto, que não consideram que o 
projeto seja absolutamente viável na sua implantação, que não irá 
favorecer a região, que não irá trãZer resultados pOsit!vos, se exis
tem contradições entre alguns Estados do Nordeste. E preciso que 
esse projeto seja melhor esclarecido. 

É por isso que reitero a nossa manifestação para que o Mi
nistro da Integração Regional venha a este plenário e traga as ex
plicações, as inforinações necessárias para que a opinião pública 
do nosso País possa fazer uma avaliação mais segura, mais trans
parente, mais séria, inais correta desse projeto que prevê o investi
mento de 2 bilhões de dólares dos recursos do Te!i<>U:rP, e não sa
bemos se haverá, efetivamente, a -participação de recursos: estran
geiros. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, com essas palavras, fazemos 
coro ii manifestação da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 
de todas as entidades ambie:g.tais do _nosso Estado, as suas preocu
pações e_as suas crlticas com relação a esse projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Mesa, na 

\ 

fonna regimental, atenderá o requerimento de V. Ex a, nobre Sena
dora Júnia Marise- - -

-Em sessão anterior fonQlllidos os Requerimentos n% 654, 
656, 658 e 660, de 1994, dos Senadores Onofre Quinan, Carlos 
Patrocinio, Ronaldo Aragão e Meira Fillio, solicitando, nos termos 
do art. 13, § 1°, do Regimeri.to Intemo, s_ejam consideradas como 
licenças autorizadas suas __ ausências aos traballios da Casa nos pe
riodos mencionados. 

Os requerimentos deixaram de_ser votados, naquela oportu
nidade, por falta de quorum. 

Em votação o Requerimento D0 654, de 1994, do Senador 
Onofre Quinan. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento D0 656, de 1994, do Senador 

Carlos Patrocínio. 
Os Srs. Senadores que o aprovam_queiram permanecer sen

tados. 
Aprovado. 

--Em votação o Requerimento n° 658, de 1994, do Senador 
Ronaldo Aragão. 

Os Srs. Senadores que _o aprovam queiram permanecer sen
tados. 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 660, de 1994, do Senador 

Meira Filho. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. 
Aprovado. 
Ficam concedidas as licenças solicitadas. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigoes)- A Presidência 

submete ao Pleriário a proposta de indicação do Senador Alfre<JQ 
Campos, como representante do Senado FedePll n,a Rt{União de 
Ptesidep.tes de Cop:rlss_?)e,s fie, Def~_&a ~apioJ;taj._d,qs_,l;'aíses ~ Cq~e 
Sul, que se realizou em Buenos Aires, Argen~, no perlodo de_23. 
a 26 do corrente. 

Em votação a proposta. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Fica o Senador Alfredo Campos autorizado a ac.eitar a refe

rida missão. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Na presente 

s.essão,_foi_lido o Requerimento n° 661, de 1994, de autoria do Se
nador Henrique Almeida, de licença para tratar de interesse parti
cular. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência toma.Iá as providências necessárias à convo

cação do suplente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre_a mesa, 

requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário~ 

É lido o seguinte: 

_ _ REQIJERIME!'!TON° 662, DE 1994 

Nos termos do inciso I do art. 43 do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro licença nó perlodo compreendido entre 
os dias 4 a 29 de agosto do corrente para tratamento de saúde, con
forme atestado médico que faço anexar ao presente. 

N. Termos 
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P. Deferimento 
Brasília, 30 de agosto de 1994.- Sena_do; Lucídio Portella. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri-

mento _está devidamente instruído com atestado médico, previsto 
no art 43, inciso I, do Regimento Interno. 

Em votação o requeriíneilto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penilanecer sen-

lados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 
O SR. PRESIJ)ENTE (Chagas Rodrigues)- Sob:re a mesa, 

projeto que será lido pelo Sr. 1 • S~ário. ______ _ 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 71, DE 1994 

Susta a aplicação do disposto nos arts. 1°, 2° e 
primeira pare do art. 3° do Decreto n° 344, de 20 de 
novembro de 1991; no indso II do art. 1° do Decreto 
n° 943, de 30 de setembro de 1993; e nos Votos CMN 
n° 62, de 6 de maio de 1994, e 0° 93194, de 6 de julho 
de 1994, do Conselho Monetário NacionaL 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. l°Fica Sustada a aplicação do disposto nos arts. 1°, 2°e 

primeira parte do ait. 3° do Decreto n° 344, de 20 de novembro de 
1991, in verbis: 

''Art._l° Fica transferida ao :Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, por intermédio da Secre
taria Nacional de Economia, a gestão dos_ estoques go-. 
vernamentais de café, que se encontrilm sob a guarda e 
responsabilidade do Instituto Brasileiro P<> Café, em ex
tinção, adquiridos em decorrência de decisões .do Conse-
1ho Monetário Nacional, bem_ catp.O dos oferecidos em 
garantia ao fman.ciamento para aquelas aquisições. 

Art. 2° Ficam igualmente sob a gestão, guarda e 
responsabilidade da_ Secretaria Nacional de Economia, 
os estoques governamentais de café, adquiridos com re
cursos do Fundo de Defesa da EcQ~qmia Cafeeira -:
Funcafé, bem como os adqniridos em clecom\ncia de de
cisões do Conselho Monetário Nacional, anteriormente à 
criação do referido Fundo, com fundamento no Decreto 
n• 94.87 4, de 15 de setembro da 1987, que se encootram 
sob a guarda e responsabilidade do Instituto Brasileiro 
do Café, em extinção. 

Parágrafo único. A Secretaria Nacional de Econo
mia, para efeito da execução dos serViçoS de que tratam 
os artigos 1 o e 2° deste Decreto. p_odeJ;á r~ convênios 
com outras entidades. 

Art. 3' O Ministério da Economia, Fazenda e Pia· 
nejamento e a Secretaria da AdminiStração Federal ado
tarão . as providências pertinentes ao _cumprimento da 
transferência a que se referem os artigos anteriOres." 

Art. zo Fica sustada a aplicação do disposto no inciso II do 
art Z'do Decreto n°943, de 30 de setembro de 1993, in verbis: 

''TI - a gestão e a guarda dos estoques governa
mentais de café, no País e no exterior;'' 

Art. 3° Fica sustada a aplicação do disposto nos Votos 
CMN n• 62/94, de 6 de maio de 1994, e CMN n• 93/94, de 6 de ju
lho de 1994, do ConSelho Mooetãrio Nacional. 

Art. 4° Este decreto _legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Justificação 

O art. 33 da Lei n' 1.779, de 22 de dezembro de 1952, qne 
"Cria o Instituto Brasileiro do Café e dá outras providências" dis
põe que 'iDO caso de extinção do ffiC, O aCervo existente terá a 
destinação que for estabelecida pelas entidades representativas 
da lavoura cafeeira, as quais, para ess~ fim, serão convocadas 
na própria lei que extinguir o Instituto". (grifo nosso) 

A Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990, dispõe: 

"Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a extin
guir ou a transformar aS seguintes entidades da Adminis
tração Pública Federal: 

I- autarquias: · 
.... -.. -.... ___ ,, ............... _ .................. _. ---··-.. ·--
e) Instituto Brasileiro do Cafó~J!iC. 

Art. 9° Os bens imóveis íntegraiites dó patriril.ôDlo 
das autarquias de que trata o artigo 1°, r. e o das funda. 
ções referidas nas a1íneas e e f do artigo 1°, n. que não 
tenham sido transferidos às entidades que as absolvem 
ou sucedem, serão incorporados ao patrlniônio da 
União, mediante temos lavrados na fopna do _artigo 13, 
V, do Decreto-Lei n' 147, de 3 de (evereiro de 1%7, 
coma redação dada pelo artigo 10 da Lei n' 5.421. de 25 
de abril de 1968. · · 

§ 1 o Os bens imóveis, materiais ·e equipamentos, 
integrantes do ~o das autarquias e fu:ridações referi
das neste artigo, passarão ao patrimônió da União e, 
após inventário, à responsabilidade da Secretaria da Ad
ministração Federal, que promoverá a sua redisiiiboição 
a outros órgãos da Administração Pública Federal. 

- A eXlinção do Instituto Brasileiro do Café - IBC fõl deter
minada pelo Decreto n' 99.240, de 7 de maio de 1990. 

Ocorre que o artigo 9' da Lei n' 8.029/90 não derrogou pi>r 
completo a determinação contida no artigo 33 da Lei n• 1.779/52. 
Aquele texto legal dispõe que os bens imóveis, materiais e equipa
mentos integrantes do acetvo do IBC passarão ao patrimônio da 
União, não contemplando, assim, todo o acervo do IBC, vigendo, 
portanto, a detetminação contida na lei de_ criação daquela autar
quia quanto aos demais bens integrantes de seu acervo, entre os 
quais incluem-se os estoques governamentais de café. ' 

Segundo o mandamento legal, as entidades representativa~ 
da lavoura cafeeira, por ocasião da extinção do IBC, decidiriam 
sobre a destinação do acetvo daquela aularquia, o que não-obser
vado pelo Poder Executivo nos decretos ora impugnados, que 
transferem~ gestão dos ~toques governamentais de café, sem a 
audiência determinada em lei. 

Não tendo sido ouvidos os representantes da lavoura cafeei
ra, as transferências dispostas nos artigos 1°, zoe 3° do Decreto n° 
344191 e no inciso n do Decreto n• 943/93 foram determinadas 
contrariando a lei, devendo, por este motivo, ser sustadas. 

Tal situação é agravada com as decisões do Conselho Mo
netário Nacional de vender parte destes estoques para empresas do 
complexo cafeéiro, igualmente_ sem que sejam ouvidas as entida
des representativas da lavoura cafeeira. 

Ressalte-se, por fun, que parte destes estoques é formada 
com recursos do Fundo de Defesa da Economia Çafeeira - Funca
fé, cuja principal fonte de recursos é a quota de contribuição por 
saca de café exportado, portanto, originária da própria lavoura ca
feeira, o que se constitui em mais um motivo pata que seus repre
sen_tantes sejam Ol:J.Vidos quanto à destinação dos estoques gover
namentais. 



4890 Q\larta,feü;a31 

A situação surgida em decorrência das recentes medidas go
vernamentais para o setor cafeeiro, é-de enorme prejufzo principal
mente em termos de preços, tanto no mercado interno como no 
mercado internacional. ?vias, no que diz respeito ao_ café vendido 
para o consumidor, os preços não diininuíram. A queda d_os preços 
só atingiu os produtores. 

Os produtores, a propósito, poderiam até concordar com a 
venda defendida pelo governo. desde, é claro, que os consumido
res se beneficiassem,. pagando um preço menor pelo café que com
pram no comércio. Mas, não. O Gover:D.o, além de comercializar 
um produto que não é Seu da prioridade às_ indústrias de café solú
vel, cujos maiores clientes não estãci nO Brasi( mas, Sim, no es
trangeiro. Só para dar uma idéia, 92% dO café solúvel produzido 
em nosso País são_ vendidos para o exterior.Isto quer dizer que os 
cafeicultores brasileiros, qUe passaram 6 anos à míngua, sem con
dições -de oferecer, por falta de recursos, um trato mellior às lavou
ras, mas que, mesmo assiui, se esforçaram ão mãximo para garan
tir o mercado interno, agora cõtn essas veildas detemllnadas pelo 
govemo tem que subsidiar o café Consumido pelos estrangeiros. 

. Nos termos do disposto no inciso I do art. 49 da Constitui
ção Federal, é da competência exclusiva do Congresso Nacional 
"sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do 
poder regulamentar ou.dos limite~ çie -de~egaçãcilegíSlatlva". 

Por entendermOs configurada -3 hipótese, apresentamos o 
presente projeto, com visas à sustação-&qlleles atos nonnativos, 
esperando sua acolhida pelos nobres pares. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1294.- Senador Ger>On 
Cama ta. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)..: o projeto lido 
será publicado e remetido à comissão-competente. 

Sobre a mesa,. requerimento_ que será lido pelo Sr. 1 o Secre-
tário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 663, DE 1994 

Requeiro, nos termos do artigo 21 O do Reginiento Intelno, a 
transcrição no Diário do Congresso Nacional, para que conste 
dos anais desta Casa o artigo "O PMDB e o Plano Riml", de auto
ria do Deputado Federal Luiz Cirlos Santos, publicado no jornal 
Folha de S. Paulo, edição dodia 23 de agosto de 1994; 1• Cader-
no,pág.3.--- ----- - - - - - - - ~ 

Sala das Sessões, 30 de agootO de 1994.- Senador Gilberto 
Miranda Batista. 

O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues) - De acordo 
com o art. 210,-§ 1°, do Regimento Interno, o-requerimento será 
submetido ao exame da Comissão Diretorã. ---

Consulto os Sr:s. Senadores se algum deseja fazer uso da pa
lavra nesta oportunidade. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srs e 
Srs. Senadores, o Governo Itamar Franccrestá -tendO unia atitude 
importante quando defende a abertura de diálogo entre os Estados 
Unidos e Cuba, assim como a pãrticipaçãO CUballa-na Reunião de 
Cúpula das Américas, marcada para dezembro, em Miami. 

É impOrtaill.e e cOnstrutiva a: JX>SiçãO ciõ governo brasileh-9 
com respeito a essa difícil situaçãõ, ·que merece a ilossa reflexão. 

Sr. Presidente, considero ter sido correta a posição do Go
verno brasileiro na-:reunião das Nações Unidas, ao abster-se devo
tar a respeito -de qualquer iniciativa militar de intetvenç&_o no Haiti. 
Caso houvesse o Brasil manifestado sua aprovação nesse sentido, 
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isso poderia tornar-se um precedente perigoso para C}ue-dePois se 
justifi~sse uma intervenção militar em Cuba. 

E claro que desejamos- e esta é. uma aspiração dos povos 
da América e de toda a humanidade - que todos os países possam 
ter instituições as mais 'democráticas possíveis. Devem ser realiza
dos os esforços para que, o mais rapidamente possível, restabele
ça-se a normalidade democrática no Haiti, inclusive com a volta 
ao governo daquele país do Padre Aristide, escolhido mediante 
eleições livres, tendo sido posteriormente deposto por um golpe de 
Estado militar. 

Sr. Presidente, a_ sitUaçãO de Cuba nlerece tanlbém Um exa
me cuidadoso. A v alio que nesses últimos anos o governo brasilei
ro tem agido_no sentido de se aproximar do governo cu'®no, so
bretudo com vistas a garantir a volta à normalidade das relações de 
Cuba, seja çomra.Organização dos Estados Americanos, seja com 
respeito às relações culturais~ de comérciO e diplonláticas com to
dos os países das Américas e, em especial, com os próprios Esta
dos Unidos. 

Portanto, é constxUtiva a posição do Governo Itamar Franco 
-em ·se cõlocar como -o-- governo de um Pais qUe deseja colaborar 
para o-diálogo entre os Estados Unidos da América-e Cuba. 

Inclusive, em diversas comui:ridades amerieàna.S tem-se ana
lisado que, em verdade, o embargo económico do governo norte
americano em· relação a Cuba. que_ subsiste há _três dé~das. não 
tem colaborado neni mesino para o objetivo dos Estados Unidos 
no sentido de que possa Cuba ter um regime político mais aberto e 
democrático. -

Ora, Sr. Presidente, S~ e Srs. senadores, os Estados Uni
dos, em anos recentes, decidiram tomar a decisão de estreitarem 
seus laços de comércio e de investimentos em relação à República 
Popular da China, muito embora o governo norte-americano não 
esteja propriamente de acordo com a forina de organização políti
ca daquele país, governado pelo Partido Comunista ChÍ:Dês. Entre
taiito~-õSEstados UnidOs avaliaram coDlo itilportante restabelece
_re~ além das relações diplomáticas, relações- econôniicas com a 
República Pepular da China, e hoje empresas norte-americanas in
vestem em larga escala naquele país. 

· Recentemente, ocorreu outr<r exemplo de grande importân
cia, em relação ao Vietnã. Em.bOra ·por mais de uma década em 
guerra com aquele país, tendo sido derrotado~ pelo Vietnã. do Nor
te, que conseguiu unir-se ao Vietnã do- Sul, formando novamente 
um único Vietnã - que se mantém governado por um partido co
munista, cóm aspectos, de alguma forma, sél:nelharites aos existen
-tes em Cuba-, os &tados Unidos resolveram ter uma relação de 
diálogo aberto, de restabelecimento de comércio e de investimento 
com aquela naçãoc _ 

Portanto, seria lógico que fizessem o mesmo em relação a 
- Ci.Iba, acabandO com o embargo econômico impOsto- àquele pais, 

pois já devem ter percebido que tal posição não conta maís com o 
apõio dos principais países da América. Tal S:titude ajudaria are
solver os sérios problemas cubanos, inclusive de natureza política, 

·eomo··o-dOs ·refugiados que estão embarcando em pequenas bóias 
ou em embarcações -de madeira, sobre pneus, com fanúlias inteiras 
aniscaxido as suas vidas para saírem de Cuba, tentando alcançar as 
costas da Flórida, em Miami ou nas suas proximidades. 

_ Temos hoje a notícia de_que sete refugiados deixaram Cuba 
conl a intenção de ir paJ:a Miami; nos Estados Unidos, mas foram 
recolhidos por um navio de bandeira mexicana, o M~rida, que vi
nha para o Brasil, deixando esses refugiados em Salvador, que 
conversaram com as autoridades brasileiras, pedindo o asilo políti
co; eles estarão aqui no Bci.Sil sob a reSponsabilidade dÕ Aho Co
missariado das Nações Unidas para Refugiados. 

Sr. Presidente, neste momento, é muito importante que o 
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Brasil empreenda esforços no sentido de conseguir estabelecer um 
diálogo construtivo entre o goVerno dos Estados Unidos e o de 
Cub~ . . 

Ainda recentemente, o Presidente Fidel Castro afnln.ou que 
se houver, da parte dos Estados Unidos, intenção de procurar uma 
maior integração, a resolução de problemas sociais de profundida
de, que haverá uma predisposição da parte do governo de Cuba 
para um diálogo. 

Observando-se a atitl!de de diversos governos, de países 
como o Brasil, o Chile, o Uruguai, a Argentina e_outros que tive
ram pe:rlod_os sob regimes militares, sob regimes ditatoriais, e que 
agora estão com governos democraticamente eleitos; levando-se 
em conta que há um sopro, uma vontade de se abrir politicamente 
todas as Américas, seria importante- que se procurasse, de um lado, 
respeitar a soberania e a autodete:rminação do povo cubano, mas, 
ao mesmo tempo, incentivá-los a ampliar as liberdades democráti
cas. Que se procure, sob o resguardo e o apoio das nações co-ir
mãs, criar meios de a nação cubana, ao mesmo tempo, conseguir 
preservar aquilo que foi considerado como algo tão importante e 
próprio da Revolução Cubana: significativas ãÇões nas áreas da 
Saúde, da Educação, da Habitação, tudo aquilo que representou 
um anseio de maior justiçá, -de :o:laior fratemidade. Que se dê o fô
lego necessário pam que Cuba possa preservar conquistas muito 
importantes, conquistas significativas para o· -progresso da humani
dade, mas que possa haver a possibilidade de compatibilizar con
quistas sociais com a preservação das liberdades, dos direitos hu
manos e das liberdades políticas. 

Assim, Sr. Presidente, gostaria ·de cumprimei::ttar o governo 
brasileiro e, inclusive, o Ministro Celso Amorim. quando se coloca 
neste caminh9 de rolabora:r: com as autoridades cubanas. 

COncluindo, Sr. Presidente, gostaria de registrar a presença 
no plenário do Seuado Federal de um grande número de repre
.s_entantes do Sindicato <}o_s __ Trabalhadores Mçtalúrgicos de _S_ão 
José dos Campos e do Sindiça!Q dos Engenheiros .de São José dos 
Campos para acompanhar a .importante decisão relativa ao edital 
de privatização _da Embraer. 

Trata-se de assunto de grande influênciã pã.ra toda a comu
nidade de São José dos Campos, dos trabalhadores da Embraer, 
daqueles ·que já trabalharam nessa empresa·- que já chegou a ter 
cerca de 13.000: fUncionários e boje tem cen:a <le 5.600: Há uma 
preocupação bastan!ejista da COIDllnidade dos trabalhadores dessa 
empresa, que gostariam que a decisão do Senado fOsse a mais OOm 
info:cmada possíveL 

Dentre outros aspectos. existe a questãO-felativa ã avaliação 
da empresa, realizada hã cerca de dois anos, em primeiro de julho 
de 1992, por empresas especialistas. 

Ainda ontem tive a oportunidade de dialogar com o econo
mista Almir Khaair e hoje com a Economista Laura Calabi, que 
realizaram um estudo sobre a avaliação da Embraer. Eles_ levanta
ram diversos pontos de preocupação. Almir Khaair, por exemplo, 
levantou a questão relativa à atualização da avaliação da Embiaer. 

É muito importante, segundo todos os pareceres- técnicos, 
na literatura sobre avaliação de empresas, que qualquer avaliação 
de empresa deva ser sempre a mais arualizada possível. Esse tema 
certamente será objeto de discussão quando entrarmos no item da 
pauta referente a esse assuntO. Acredito que isso deverá acontecer 
hoje, à tarde, ou quando for apreciada a Ordem do Dia, ocasião em 
que analisarei a questão com iiiaior profurididade. 

Os representantes dos trabalhadores daquela empresa aqui 
presentes têm procurado dialogar com todos os Srs. Senadores e 
acredito que todos estão recebendo esclarecimentos importantes e 
tomando conhecimento das preocupações desses representantes da 
Embraer, que são muito bem-vindos a esta Casa. (Palmas. Maoi .. 

festação das galerias.) 
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra para 

uma breve comunicação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem V. Ex" a 

palavra. 
O SR- RONAN TITO (PMDB- MG. Para uma comunica

ção.) - Sr. Presidente, solicito à Taquigrnf"ta que faça coustar no 
discurso do Senador Eduardo Suplicy que S. Exa foi vivamente 
aplaudido pehs galerias. (Palmas. Manifestação das galerias.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagall Rodrigues) - De acordo 
com o que dispõe o Regimento Interno, peço as galerias que não 
se manifestem, nem a favor nem contra os oradores. 

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

É lida a seguinte 

Brasília, 22 de agosto de 1994 
S"énhor Presidente, 
Tenho a honra dirigir-riie a Vossa Excelência, afunde co

municar-lhe que. nos termos do artigo 39, a, do Regimento Interno 
do Senado Federal, me ausentarei do País, no periodo de 23 a 26 
de ag.osto de 1994, com destino a Buenos Aires-Argentina. 

· · Cordialmente.- Senador Alfredo Campos. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A coiDllnica

ção !ida vai à publicação. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 664, DE 1994 

Requeremos urgência, nos termos do ar. 336. "b", do Regi
mento lutemo, para a Mensagem n• 288, de 1994 (n' 688/94, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da RejJÚblica solicita seja 
autorizada a contratação de operação ·de crédito externo, no valor 
equivalente a até cento e oitenta e cinco milhões de dólares norte
americanos. de principal, junto ao Brasilian Americãn Merchant 
Bank - BAMB - Grand Cayman, destinada a aquisição, pelo 
Exército Brasileiro, de bens e serviços no mercado intemaciorial 
dentro do ''Programa de Modernização da Força Teirestre". 

. . . . Sala das Sessões, 3Q de agos!Q da.1994.--' Jonas Pinheiro -
Mauro Benevides - Maurício COrrêa .:... Magno Bacelar - Mar· 
coMacieL -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento será votado após a Ordem do Dia, na forma do diSpOstO· no 
art. 340, inciso ll do Regimento Interno. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 665, DE 1994 

Requeremos urgência. nos termos do art. 336, 1'b", do Regi
mento lutemo, para a Mensagem n' 287, de 1994 (n' 687/94, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente óa República solicita seja 
aUtorizada a contrataçãO de operação de crédito externo, no valor 
equivàl~nte a até duzentos e cinqüenta milhões de dólares norte
ameritãJ\os, junto ao Brasilian Merchaut Bank- BAMB- Granel 
Cayman, destinada ao fmauciamento pa:ra aquisição, pela Marinha 
do Brasil, de bens e serviços no mercado internacional dentro do 
''Plauo Parcial de Obtenção e Modernização da Marinha" -
PPOM 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1994.- Jonas Pinheiro
Mauro Benevides - Maurício Corrêa --Magno Bacelar - Mar
co Macl.eL 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento será votado após a Ordem do Dia, na forma do disposto no 
art. 340, inciso ll do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

1 
OFÍCIO N" S/56, DE 1994 

(Em regime de urgência, noS termos do art. 3_36, "b11
, 

do Regimento Interno) · 

Oficio n• S/56, de 1994, através do qual o Banco 
Central do Brasil encaminha a solicitação da Prefeitura 
do Rio de Janeiro no sentido de que aquele Município 
possa emiili Letras Financeiras do Tesouro Municipill, 
cujos recursos serão destinados ao giro de sua dívida 
mobiliá:da, vencível no 2° SemCiSire de_ 1994. (Depend
endo de parecer da ComissãodeAssuntosEconômicos.) 

Nos termos do art. 140, letra a, do Regimento--hitemo, de
signq o nobre S~nador Nelson Cameiro~ para proferir parecer,_ 

O SR- NELSON CARNEffiO (PP- RJ. Para emitir pare
cer.) -Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, trata-se de solicitação 
da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, respaldada na Emenda 
ConstitUCional n° 3, de 17.03.93, que admite a emissão- de novoS 
títulos estaduais ou muriicipais destinados à rolagem dos já emiti.:. 
dos, devidamente atualizados. 

Nesses casos, o Senado Federal, através do§ 6, do art. 15, 
da Resolução n• 11, de 31.01.94, estabeleceu que a correção do 
principal deveria ser apurada segundo o índice de aOJalizãção pió-' 
pria da espécie do título e que pcderia ser integral o giro da dívida 
mobiliária. · · · 

O Banco Central do Brasil, examinando a solicitação da 
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, em criterioso páreCet, ánà~ ' 
lisou O pedido sob todos os aspectos técnicos, não córi.signando 
qualquer objeção ao seu, atendimento e concluindo por submetê~ lo 
ao Senado Federal para decisão fmal, na forma da Resolução n° 
11/94. . 

ln.exisúndo impedimentos de ordem técnica e por estar o 
pedido instruído com toda documentação necessária ao seu deferi~ 
mento, enquadrado na legislação pertinente ao assunto, sem qual
quer contrariedade ao disposto na Emenda Constitucional n° 3, de 
17.03.93, .deve_o mesmo ser atendido, para que seja autorizada a 
Prefeitura Munkipal do Rio de Janeiro a emitir Letms Financeiras 
do Tesouro Municipal do Rio de Janeiro- LFfM- Rio, destina
das ao giro de, até 100% (cem por cénto), da sua Dívida Mobiliá
ria, vencível no zo semestre de 1994. _ 

Portanto, somos pelo parecer favorável nos termos do se~ 
guinte: . 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N"74, DE 1994 

Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Ja
neiro a emitir, através de ofertas públicas, Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Rio de Janeiro - LFTM -
Rio, destinadas ao giro da Dívida Mobiliária daquela 
Prefeitura vencível no 2° semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o Fica a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro autOri

zada, nos termos da Resolução n° 11, de !994, do Senado Federal 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro Municipal do RiO de Janei
ro - LFTM- Rio, destinadas ao giro da Dívida Mobiliãria daquela 
Prefeitura. vencível no zo semestre de 1994. 

Art. 2° A emissão deverá ser realizada nas seguintes condi-
ções: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucio
naln03. 

b) modalidade: nominativa:.tranSferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesooro 

Nacional- LFT, criadas pelo Decreto Lei n• 2.376, de 25.11.87; 
d) prazo: de até 5 (cinco) anos; 
e) valor nominal: R$ 1,00;. 
f) caracteristicas dos tftulos a serem substituídos: LFIM-RJ 

Título 
681461 
681461 
68f461 
Total 

Vencimento Quantidade 
01.07.94 550.201.098 
01.09.94 724.521.108 
01.10.94 698~705.961 

1.973.428.167 

g) previsão de colocação e vencimentO dOs títldos a se
rem emitidos: 

Colocação 
01.07.94. 
01.09.94 
04.10.94 

Vencimento Titulo 
01.07.98 681458 
01.09.98 6&1461 
01.10.98 681458 

Data-base 
04.07.94 
01.09.94 
04.10.94 

h) forma de colocação·: St:ràvés de ofertas "pública, nos ter
mos da Resolução n' 565, de 20.09.79, deste Banco Central; 
. i) autorização legislativa:. Lei n• 1.373, de 26.01.89; e De-
creto n• 8.355, de 26.01.90 · · · 

Art. 3° A presente autorização deverá ser exercida no prazo 
de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publí-
. cação., · · · · 

E o parecer, Sr. Presidente. 
O SR.~ PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 

conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n° 7 4, de 1994, 
que autoriza a Prefeitura Municipal do RiO -de Janeiro a emitir, 
através de ofertas públicas, Letms Financeiras do Tesouro do Rio
de Janeiro, LFIM - Rio, destinadas ao giro da dívida mobiliária 
daquela Prefeituia, vencível no 2° semestre de 1994. 

A Presidência esclarece ao PlenáriO que durante a discussão 
poderão ser oferecidas emendas à proposição. 

Em discussão a matéria, em tu:ino Unico. 
Não havendo quem queira discutir, encerro ã. discussão. 

(Pausa.) 
Em votação o projeto. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~ 

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O proje19 vai à Comissão Diretora para a redação fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

redação final oferecida pela Comissão Diretora que será lida pelo 
Sr. 1' Secretário. · 

É lida a seguinte 

PARECERN•201,DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n• 74, 
de 1994. 

A ComiS-são Diretora apresenta a redação ftnal do Projeto 
de Resolução n° 74, de 1994, que autoriza a Prefeitura Municipal 
do Rio de Janeiro a emitir, através de ofertas públicas, Letras Fi
nanceiras do Tesouro Municipal do Rio de Janeiro- LFIM-Rio, 
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destinadas ao giro da Dívida Mobiliária daquela prefeitura, vencí
vel no 2°- semestre de 1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de agosto -de 1994-
Chagas Rodrigues, Presidente - Luddio Portella, Relaloi'- Jú
nia Marise- Nabor Júnior. 

ANEXOAO~ARECERN"201,DE1994 

Faço Saber que o Senado Federal ã.provou, e eu, Presidente, 
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1994 

Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Ja .. 
neiro a emitir, através de ofertas públicas, Letras Fi
nanceiras do Tesouro_Municipal d_o Rio de Janeiro
LFTM-Rio, destinadas ao giro da Dívida Mobiliária 
daquela prefeitura, vencível no 2° semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É autorizada a Prefeitura Municipal do Rio de Janei

ro, nos tennos da Resolução n° 11, de 1994, do Senado Federal, a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro Municipal do Rio de Janeíro 
- LFTM-Rio, destinadas ao giro da Dívida Mobiliária daquela pre-
feituia, vencíVel no zo semestre de 1994. -

Art. 2° A emissão deverá ser iehlizada._nas seguintes condi-
ções: 

a) quantidade: a ser defmida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda_ Constitucio
nal D0 3; 

b) modalidade: nominativa-transferivel; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiiás-do .. Tesouro 

- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 2376, de 25 de novembro de 
1987; 

d) prazo: de até cinco anos; 
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real); 
f) características dos _títulos a serem substituídos: 

LFTM-RJ 
Titulo V encimcnto Quantidade 
681~1 1°-7-94 550.201-098 
681~f 1°-9-94 72452Ll08 
681~1 1°-10-94 698-705-961 
Total 1.973-428.167 
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se-

rem emitidos: 
Colocação Vencimento Título _ Data-base 
4-7-94 1°-7-98 681458 4-7-94 
1•-9-94 1°-9-98 681~T 1°-9-94 
4-10-94 1°-9-98 681458 4-10-94 
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter

mos da Resolução n.,- 565. de 20 de setembro de 1979, do Banco 
Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n° 1.373, de 26 de janeiro de 
1989; e Decreto n° 8.355, de 26 de janeiro de 1990-

Art. 3° A autorização cOncedida por esta resolução deverá 
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias a oontar de sua 
publicação_ 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão 
a redação fmaL 

Não havendo quem queira disrutí-la, encerro a discussão. 
(Pausa-) 

Em votação. 

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

Aprovado. 
A matéria vai à promulgaçãO. 
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 2: 

OFÍCIO N° S/63, DE 1994 

(Em regime de urgência:, nos termos do art. 336, b, do Regi
mento Interno) 

. Oficio n° S/63, de 1994, através do qual o Gover
no do Estado de Pernambuco solicita autorização para 
realizar operação de crédito externo junto ao Brasilian 
Am.erican Merchant Bank, no valor de US$ 
50.000.000,00, equivalentes a R$50.000.000,00, em 1• 
de julho de 1994, cujos recursOs serão destinados a pro
jetos previstos no art. 2° da Lei n° 11.096, de 30.06.94. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Eco
nômieos). 

Nos tenrros do art. 140, letra a, do Regimento Interno, de
signO o nobre Senador Marco :Maciel para proferir parecer, -

O SR MARCO MACIEL (PFL- PE- Para emitir parecer-) 
-Sr- PreSidente, Sn e Srs. Senadores, o Sr_ Governador do Estado 
de Pernambuco, através do Oficio "S" D0 63, de 1994, solicita au
torizaçãO do Senado Federal para contratar operação de crédito ex
temo junto ao Brasilian American Merchant Bank. no v-alor de 
US$ 50_000_000,00, . equivalentes a R$ 50.000.000,00,. em 
01.07.94. 

A operação de crédito externo referida destina-se ao fman
ciamento de projetos voltados para a promoção do desenvolvimen
to social e econômico de Pernambuco, no~damente daquele~ V<?l
tados para o fortalecimento de sua in.f:ra-estnitura ecónômica, nos 
termos previstos no art. 2° da Lei n° 11.095, de 30.06.94, que auto
rizou a Cmitratação desse empréStimo externo. 

Esta modalidade de operação de crédito está sujeita à obser
vância e ao _cumprimento das condições e exigências estipuladas 
pela Resolução n° 1 f/94, do Senado Federal, notadamente as defi
nidas em seus artigos 2° e 13, que se encontram adequadamente 
a(e]ldidos no processo encaminhado à apreciação do Senado Fede
raL 

Atendendo também a dispositivos- da referida Resolução, o 
Banco Central do Brasil emitiu o Parecer DEDU'/DIARE -
94/1.181, informando que a operação de crédito pretendida se en
quadra nos limites estabelecidos em seus artigos 3° e 4°. 

O Estado de Pe:r;nambucq, portanto, apresenta margem dis
ponível para endividamento adicional, haja vista que apresenta ca
pacidade de pagamentos suficiente à cobertura de suas despesas 
correntes, jâ incluídas ~s_des~~ aos pagamentos dos encargos 
financeiros- relativos a esta operação de crédito externo. 

Ressalte-se, ainda, que o Banco Central do Brasil julgou 
que esta operação de crédito externo atende à política de captação 
de recursos externos do País, credenciando-a, por conseguinte. 

Dessa forma, a operação de crédito externo pretendida será 
realizada nas seguintes condições: 

a) valor pretendido: R$ 50.000-000,00 (cinqUenta milhões 
de reais), equivalentes a US$ 50_000-000.00 (cinqüenta milhões de 
dólares), em 01.07.94, desembolsados em uma única parcela; 

b) juros: 11,5% a .a., fiXos e líqiiidos, calculados sobre o 
saldo devedor do principal; 

c) prazo: 3 anos; 
d) comissão: 0,125% ''Fiat'~ 
e) garantias: 1) 100% do valor do empréstimo em ações 

da Companhia Energética de Pernambuco; 



4894 Quarta-feira 3i DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1994 

2) 130% do valor de cada pagamento do principal e dos ju
ros que se constituirá em um Sinking Fund de recebíveis da Com~ 
panhia Energética de Pernambuco; 

f) destinação dos recursos: projetos de desenvolvimento 
social e econômico, conforme o ~ 2° da Lei Estadual n° 11.096, 
de 30.06.94, que autorizou a conlratação da operação; 

g) condições de pagamento: 
- do principal: em 6 (seis) semestralid3:des iguais e sucessi

vas, vencendo-se a primeira 180 (cento e oitenta) dias contados a 
partir do desembolso; 

-dos juros: em 6 (seis) semeStralidadeS~ Vencendo-se a pri
meira 180 (cento e oitenta) dias contadOs a partir do desembolso; 

Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Estado de Per
nambuco encontra-se de acordo com o que preceittlain a Constitui
ção Federal e a Resolução n• 11/94, do Senado Federal, devendo ~ 
ser concedida a autorização pilia a contrtitiÇãO da operação de cré
dito externo pretendida, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 75, DE 1994 

Autoriza o &tado de Pernambuco a contratar operação de 
crédito extemo junto ao Brasilian American Merchant Bank, no 
valor de US$ 50.000.000,00, equivalenies a R$ 50.000.000,00, 
em 1° de julho de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° Fica o Estado de Pernambuco autorizado a contx"atar 

operação de crédito externo junto ao Brasi!ian American Merchant 
Bank, no valor de US$ 50.000.000,00, equivàlentes a R$ 
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), em 1° de julho de 
1994. 

Parágrafo único. Os recursos advindes da operação de cré
dito externo referida neste artigo destinam-se ao financiamento de 
projetes voltados para a promoção do desenvolvimento sociãl e 
econômico do Estado de Pernambuco, nos teiDJ.os estabelecidos no 
art. 2• da Lei n• 1 1.09~6. de 30 da juimo de 1994. 

Art. '1:' A operação de crédito exlemo referida n<> artigo 1 o 

deverá ser :realizada nas seguintes condições: 
a) valor pretendido: R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões 

de reais), equivalentes a US$ 50.000.000,0(r(cinqüenta .milhões de 
dólares), cm 1° de julho de 1994, desembolsados cm uma única 
parcela; . ~ 

b) juros: 11,5% a.a., fiXOS e líquidos, calculados sobre o 
saldo devedor do principal; 

c) prazo: 3 anos; 
d) comissão: 0,125% "Flat"; 
e) garantias: 1) 100% do valor do empréstimo em ações da 

Companhia Energética de Pernambuco; ~ 
2) 130% do valor de cada pagamento do principal e dos ju

ros que se constituirá em um rrsinking Fund" de recebíveis da 
Companhia Energética de Pernambuco; 

f) destinação dos recursos: projetas de desenvolvimento 
social e económico, confonne o art. zo da Lei estadual n° 11.096, 
de 1994, que autorizoo a contratação da operação; 

g) condições de pagamento: 
-do principal: em 6 (seis) semestralidades iguais e sUces

sivas, vencendo-se a primeira 180 (cento e oitenta) dias contados a 
partir do desembolso; ~ 

- dos juros: em 6 (seis) semestralidades, vencendo-se a pri
meira 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do desembolso; 

Art. 3° O prazo máximo para o exetcício da presente autori
zação é de 540 (quinhentos e quarenta) dias contados a partir de 
sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 

conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n° 75, de 1994, 
que autoriza o Estado de Pernambuco a conlratar operação de cré
dito extemo junto ao Brasilian American Merchant Bank, no 
valor de 50 milhões de dólares norte-americanos, equivalentes a 
50 milhões de reals,em l 0 dejulho de 1994. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Apenas uma indagação, 
Sr. Presidente. 

O SlÜ'RESiDENTE (Chagas Rodrignes) - V. Ex" tem a 
palavra. 

O SR. EDUARDO SUPI.JCY (PT- SP)- Observo no pa
recer que a Secretaria do Tesouro Nacional manifestou-se favorá
vel ão credeD.ciamento da operação e o Banco Central não vê qual
quer ób~ce ~<? a-colhimento do_ pleito. Entretanto, no item VI. diz o 
pareCer do Banco Central que "o Governo deverá enviar ao Sena
do Federal cópia autenticada do Certificado de Situação do Fundo 
de Garantia, tendo em vista que no apresentado a este Banco não 
consta a autenticação." Perguntaria se já houve a apresentação do 
Certificado de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço ao Senado com~ devirl;a autentie:ação. 

- O~SR~~MARCO MACIEL- Isso já foi feito há aproxima-
damente uns 10 a 15 dias. Aliás, esse processo já se encontra no 
Senado há algum tempo e sua votação fói ieta:rdadi por falta de 
quorum em sucessivas sessõeS. Mas já foi feitO iempeStivamente 
e ate:D.dida esta exi.gência, qUero infomlar ao nobre Senador Eduar-
do Suplicy. . . _ 

O"Sit ÉDÚARDO SUPLICY- Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- A Presidência 

esclarece ao Plenário que durante a discussão poderão ser ofereci
das emendas à proposição. 

tados. 

Em discussão o projeto, em tumo únioo. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadeires que o aprovam queiram permanecer sen-

Aprovado. 
O projeto yai à Comissão Diretora para a redação fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- Sobre a mesa, 

redação fmal. oferecida pela Comissão Diretora que será lida pela 
Sr' 1' Secretária. 

É lida a ;.gninte 

PARECERN°202DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n° 75, 
de 1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n• 75, de 1994, que autoriza o &tado de Pernambu
co a coJltnltat operação de crédito externo junto ao Brazilian Ame
rican Mcrchant Bank, no valor de US$50.000.000,00, equivalen
tes a R$ 50.000.000,00, em 1 • de julho de 1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de agcisto de 1994. -
Chagas Rodrigues, Presidente - Lucidio Portella, Relator - JU .. 
ola Marlse- Nabor Júnior. 

ANEXOAOPARECERN'202,DE1994 

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

~ RESOLUÇÃO N", DE 1994 

Autoriza o Estado de Pernambuco a contratar 
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operação de crédito externo junto ao Brasilian Ame- suntos Econ_ômicos.) 
rican Merchant Bank, no valor de US$ Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento_Intemo, de-
50.000.000,00, equivalentes a R$ 50.000.000,00 em 1 o signo o nobre Senador Gilberto Miranda para proferir parecer 
de julho de 1994. O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM Para emi-

0 Senado Federal resolve: tir parecer)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o Sr. Presidio te 
Art. 1 o É o Estado de Pemambucp ®ioriZado a contratar do Banco Central do Brasil encaminha à apreciação do Senador 

operação de crédito externo junto ao Brasilkn. A~~~ Mercbant Fed~ral. mediante a correSpondêndã -em epígrafe; solicitação do 
Baok, no valor de l)S$ 50.000:000,00 (ciuqüenta milhões de dóla- Governo do Estado de São Paulo, para emissão de Letras Finan
res norte-americanos), equivalentes a R$ 50.000.000,00 (cim]üenta ceiras dO EStado - LFTP, cujos recursos destinar-:se-ão ao giro de 
milhões de reais), em 1° de julho de 1994. - 9% da dívida mobiliária do Estado, vencida no primeiro semestre 

Parágrafo única._Os recursos advindos da operação de cré- de 1994. A solicitação, na vérdade, prende-se ao percentual excluí-
dito externo referida neste artigp_ destin.am-s~ ao fmanciamento de _ d_o_ !4 :rolagem da _dív!.da_ v~p.cida do Primeiro semestre do corrente 
projetos voltados para ~_promoção do deOOnVol~imep.to Social e pqr f'Qrça da Resolução p.~_ 25, de 1994, do Senado Federal. 
econômico do Estado. de_Peroarp.buco, nos termos estabelecidos no __ .._~ Q _pleito encontra-s;e_ instruído nos termos da Resolução N° 
art. 2° da Lei Estadual n° 11.096, de 30 de junho de i994. . , . . _11, de 1994, que dispõe sobre os limi\~s globais e condições para 

Art. 2° A operação de crédito externo referida no art. 1° de- as operações de créditos intelnoS e externos dos Estad()S,_ do Dis-
verá ser realizada nas seguintes condições: - _ _ _ t,t:ito Federal, dos _Municipios e suas autarquias, entre as quais se 

a) valor pretendido: R$ 50.000.000,00 equivalentes a US$ inclui o lançamento de títulos da divida mobiliária pública. . 
50.000.000,00, em l0~de julho de 1994, desembolsados em uma Acompanha a solicitação, o Parecer DEDJP/DIARE-
unica parcela; ~~ ~ 9411194, do Banco Central do Bra$il, que informa não existir fim-

h) juros: 11,5% a~ .• f1Xos e líquidos, calculados sobre o damento, à luz do art. 27 da Resolução N° 11, de 1994, do Senado 
saldo devedor do principal; Federsl para o complemeoto pleiteado. _ 

c) prazo: três anos; A emissão das Letras Financeiras do Tesourq_doEstado de 
d) comissão: 0,125% Flat; São Paulo-LFIP, realizar-se-á nas mesmas condições do que ex-
e) garantia$: I) 100% do valor do empréstimo em ações da plicita a Resolução n°25, de 1994, do Seoado FOdersl. 

Companhia Energétíci. de Pernambuco; Considerando a _relevânc41. _da matéria para o Governo do 
2) 130% do_ valor de cada pagamento do prinCipal e dosjii- Estado de São Paulo, que alega que pretende ultrapassar o limite 

ros que se constituirão em um Sinking Fund de recebíveis da defmido no art. 27, da referida Resolução, em face da persistente 
Companhia Energética de Pemambuco; _ _ _ _ __ _ queda de sua arrecadação, séndo Iiecessárià a alteração do percen

f) destinação dos recursos; projetos- de des-envolvimentQ tual de rolagem de sua dívida mobiliáiia, acreSCendo mais 9%, 
social, e econômico, cOnforine o art.. zo da Lei Estadual n° 11.096, nosso Parecer é favoráVel ao pleito em questão, na forma seguinte 

de 1994, qt« autorizou a contratação da operação; PROJETO DE RESOLUÇAO N' 76, DE. 1~994 
g) condições de pagamento: 
-do principal; em seis semestralidades iguais e suCeSsivas, Autoriza 0 Governo do EstadO de São Paulo a 

vencendo-se a primeira cento e oitenta dias çont.ados a partir do emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
desembolso; - - São _pa_u]Q - LFTP, çuj~ _recursos serão destinados 

- dosJ·uros; em seis semestralidades, V&endo-se a.pn"meira · d 9m- d dí "da bil"~ · "d 1• ao gJ.ro e 7r;J e sua VI mo mna vena. a no 
cento e oitenta dias contados a ·partir do desembolso; semestre de 1994. 

Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, a contar de O Senado Federal resolve: 
sua publicação. ~ Art. 1° É o Governo do Estado de São Paulo aUtorizado a 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de ·sua- publi- emitir Letras Financeiras do "Estado de São Paulo- LFrP, cujos 
cação. .. _ . . . recursos seclo destinados ao giro de 9% de sua Dívida Mobiliária 

O SR. PRESIDENTE (Cbaga5 Rodrigues) - Em discussão vencida no 1• semestre de 1994. 
a redação final. (Pausa.) - Art. 2° A emissão ora autorizada corresponde ao comple-

Não havendo quem peça a palavra, ericeiro a discussão. mento do giro da Dívida Mobiliária autorizada pela Resolução n° 
Em votação. 25, de 1994, do Senador Federal e obedecerá às condições nela de-
Os Srs-. Senadores que a aprovam queini.m perniailecer sen- finidas. 

tados. (Pausa.) Art. 3• O prazo para o exercício da preseote autorização é de 
Aprovada. 270 (duzentos e seteota) dias coutados da data de sua publicação. 
A matéria vai à promulgação. Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
0 SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Item 3: cação. 

, É o parecer, Sr. Presidente. 
OF1CIO N' S/64, DE 1994 O SR, PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - O parecer 

(Em regime de urgência, nos termos do art, 336, b, do Regi- conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n° 76, de 1994, 
mento Interno) - -- que autoriza _o Govexn.o _do Estado de São Paulo a emitir Letras Fi

nanceiras do Tesouro do Estado- LFI'P, cujos recursps serão des-
Ofiéio n• S/64, de 1994, atrsvés do qual o Gover- tinados ao giro de 9% de sua dívida mobiliária, vencida no 1 o se

no do Estado de São Paulo solicita auto~ção para alte- mestre de 94. 
rar o· percentual de rolagem de sua dívida mobiliárla A Presidência esclarece ao Plenário que durante a discussão 
vencível no 1 o semestre de 1994, de 91%, autorizado poderão ser oferecidas emendas ao projeto. 
pela Resolução n° 25194, do Senado Federal, para 100% Em discussão o projeto, em tnmo único. 
da dívida. (Dependeudo de parecer da Comissão de As- O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa-
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lavra. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex" tem a 

palavra para disco tir. - - - --
0 SR. EDUARDO SUPUCY (PT - SP.- Para discutir. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs.-Senadirres, eu 
gostaria de chamar a atenção para os itens 5 e 6 do -:Paiicei' do 
Banco Central, relativamente ao item que estãmos votando, -qUan
do diz: "tomando como referência esta orientaçãO, o EStado alega 
que estaria ultrapassado o limite definito no ait. 27 de referida Resolu
ção em face da persistente qiieda de sua anecitdaÇão;-Seridó necessaiia 
a alteiação do perceutual de rolagem já autorizado para 100%. 

Entretanto, conforme pode ser constatado no quadro a se
guir, não haveria- fundamento para a realização da mudança pre
tendida, já- que existia margem de resgate disporiíverpanCo pn~ 
meiro semestre de 94 superior até'ao percei:i.tllal de resgate deter
minado pelo Senado Federal. 

Item 6- Com base nos números aCima. pode ser-verificado 
que o Estado possuía margem de resgate de 9,9%"; seudo, pi>rtanto, 
indieado <> peocentual de 9U,l 0% pera rolagem de sua dívida mobi
liáii.S: VenCível no primeiro semestre de 94. 

Como pode ser verificado, o percentual de rolagem calcula
do com base no art. 27 da Resolução n° 11, de 1994, élnferior ao 
autorizado pelo Senado Federa·!, inexistii:ido, assim, fundamentos 
para a elevação do mesmo. 

Solicitei, Sr. Presidente, que se fizesse consulta técnica pC-lã 
Assessoria Legislativa; assim, foi encaminhada pelo .A-ssessor Cae
tano Ernesto Pereira de Araújo a seguirite-nota: -~--- -

O Sr. Senador Eduardo Suplicy solicita, mediante 
a STA n• 818/94, análise de pleito em epígrafe. A este-
respeito venho informar. - -

I - A autorização pleiteada pelo Governo no Es
tado de São Paulo refere-se a parcela excluída da autori
zação expeessa na ResoluçãO n• 25, de 1994, do Senado 
Federal. Implica, por conseguinte, a rolagem de 100% 
de sua dívida mobiliária--veri.cida no primeiro semestre 
de 1993. - · ·· · · -- -- -

2- O art. 27 da Res_olução n• 11, de !994, do Se
nado Federal, que rege a matéria, fixa o limite de 9% da 
receita líquida real o valor máximo a ser despendido no 
pagamento de encargos deconentes da dívida contratual 
de Estados, Distrito Federal e MuniCípios. 

Caso o pagamento desses encargos não .abSorva o 
percentual estipulado a diferença deve ser empregada no 
resgate da dívida mobiliária de Estados, Distrito Federal 
e Municlpios. -- -

No caso em apreço, conforme parecer do Banco 
Central, a sobra vinculada ao resgate da dívida mobiliá
ria avalia a 9,9% do total, o_ que impossibilitaria, ein 
tese, a rolagem desse pe:ocentual, com.o mostra o quadro 
constante deste parecer. 

No entanto, esses dados não se encontravam dis
poníveis quando da aprovação da Resolução n• 25, de 
1994; do Senado Federal, que autorizou a rolagem de 
91% da dívida:- 0,90% a mais, portanto, do que o per
mitido pela Resolução n• 11. 

Por essas razões, à luz do disposto na referida Re
solução n• li, de !994, o Senado Federal não poderia 
autorizar a rolagem dos 9% remanescentes da dívida 
mobiliária do Estado de _São Paulo, vencida no primeiro 
semestre de 1994. ~ -- -

Sr. Presidente, creio que seria importante cjue o próprio Go
verno, por seus líderes D,O Senado, verificasse o fato de não estar 

s_endo observado, inteiramente, o que se recomenda !lO parecer téc
llicQ dQ_.Banco_~Çentral, além de não,esta.I!:m sendo cumpridos os 
próprios limites que o Senado Federal colocou. 

Estou consciente, Sr. Presidente,_ de que há precedentes re
lativos a situações de outros Estados com respeito a isso, mas, de 
qualquer ~ira. é importante registrar qtie o Senado deve, com 
responsabilidade, examinar pleitos deste conteúdo. 

Neste caso, o Governo do Estado de São Paulo está indo 
além do recomeudado. Sou do Estado de São Paulo, mas é impor
tante que -o-Próprio GOVeniador Luiz AntôniO Fleury Filho esteja 
consciente de que o seU pleito está seildo solicitado acima do que 
o próprio seriã.do recomenda. 

O sr~Ronan Tito- Pemlite-me V. Ex .. um aparte? 
. - O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. Ex'. 

O Sr. R.onan Tito -V. Éx• vai votar a favor ou contra o 
seu Estado? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Não é questão de votar a 
favor ou contra. 

_O Sr. Ronan Tito - Gostaria que V. Ex• me !espondesse. 
V. Ex• conhece a ConstiUiiÇão FederaL.-Vou ler o arl.. 52.·~ 52: 
Compete privativamente ao Senado Federal: IX - estabelecer llmi~ 
tes globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios". Nobre Senador, 
perguntei a V. Ex .. se votava a favor ou contra a pretensão do seu 
Estado pelo simples fato de que aqui foi rolada a dívida do Mato 
Grosso, de Goiás, -do Rio Grande do Sul e _de outros Estados que 
ultrapassaram os limites. E não me lembro de V. Ex.• comentar o 
mesmo assunto. Mas não é onde quero ficar: O parecer do Banco 
Central, o parecer do TesoiiOO-Nãcional, O parecer de qiiem quer 
que __ seja é seiilpre um parecer que o Senado pode acolher ou não. 
Por isso perguD.tef a ·v. EX• se: ComO Senador, repreSentante de 
São Paulo, votaria a favor ou contra. Sabe por qtie pefguntO. Sena
dor? O Estado de São Paulo, que V. Ex. a representa aqui, no mês 
de jnnbo, gastou US$168 milhões rui rolagem da dívida; sobraram 
US$8 milhões pera pagamento de débitos e investimentos. A partir 
desses números - de São Paulo. Goiás ou Mato GroSso -- l:iouve 
um acordo de cavalheiros, já que o Governo, em conivênCia com 
oS bancos, está sufocando não só os empresáriOs," mas também os 
Estados. Então, resolvemos abrir mão do limite de 9% da rolagem. 
Isso foi uin ãCon:lo _que f!Zelriàs, UIÍl- aCOrdo ·com OS governadores 
dos Estados. No passado, nobre Senador, cada governo de Estado 
fazia as suas dívidas. E nós do Senado Federal acreditamOs que 
deverlamos ter uma resolução, porque somos nós que devemos deM 
cidir sobre essa questão, para que a emisSão de cada governador 
não ficasse descontrolada pura e simplesmente. Mas o que aconte
ceu? Os banCos. com a conivência, a complacência e a-cumplicida
de deste Governo que está aí, eleva as taxas de juro à esttatosfera. 
Os Estados estão todos endividados; não têm como pagar seus 
funcionários. E nós, na Con:iiSSão de Assuntos Econômicos, sob a 
Presidência do Senador João Rocba, atendendo ao apelo de GoiáS, 
do Rio Grande do Sul e outros tentamos criar condições para que 
os Estados possam pagar, pelo menos, os seus funcionários. E veja 
bem, Senador: também o parecer do ínclito e eXtiiioidiriário assesM 
sor do Senado Federal se baseia nas normas que foram expedidas 
por esta Casa, que tem decisão privativa sobre o assunto. Mas 
quem pode decidir, pode fazêMlo para mais ou para menos. De ma
neira que repito a pergunta: V. Ex .. vai votar a favor ou contra o 
seu Estado? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Ronan Tito, V. 
J3xa deve ter lido - foi noticiado nos últimos dias_- que a adminis
tração fmanceira do Estado de São Paulo infelizmente não tem 
sido das mais equilibradas. O jornal O Estado de S. Paulo mos
trou a extraordinária evolução do endividamento do Governo do 



Agosto de 1994 DIÁRIO DOcONGREsSÓ NACIONAL (Seçã<> ll) Quiiita-feira 31 4897 
-- - ---- - - -

Estado de São Paulo. _ __ .. . _ . . _ 
O Sr. Ronan Tito- A revista Js,toé-publicou que V. Ex• 

transacionava com Najum Turner, ~_eu~ acredite_i; quis ·ouvii de 
V. Ex•. Quando o jórnal fala de seus adversários, é verdade de fé; 
vira dogma. Mas quando acuSa. V. Ex' e o seri -P~do, aí-~ mentira. _ 

O SR. EDUARDO SUPLICY- V. Ex' terá condições de 
ler na revista Veja desta semana carta de minha a:utori_~ _;wediante 
a qual esclareço o assnnto. Não houve transação alguma dessa na-
tureza. _ _ __ 

O Sr. Ronan 'Tito -E eu acredito. Acredito em V. Ex•, e 
não acredito na Revista. Mas quando uma revista ou joinal fala de 
quem ajudou a eleger um adversário--~ seu P~<l<:'·_ V. ~x. .. corre 
ao plenário para dizer que _o jomal tem i'azão! _ _ __ _ _ 

O SR. EDU ARDO SUPLICY - Seria mais adequado qtie 
V, Ex .. se ativesse, D.este caso, à decisão responsável que precisa
mos tomar nesta Casa. Compreendo petfeitamente que cabe a nós, 
Senadores, aprovarmos ou não o pleito do Governo do Estado de 
São Paulo. No entanto, sintO-me na responsábilidade de chamar a 
atenção para o ra:to de_ estar -_g_ ~emo do Estad_p de São Paulo 
pleiteando algo acima daquele valor que havíamos colocadc;>. ln~ 
clusive, V. Ex•, compreendendo a importância do assunlo, colah<r 
rou para estabelecer-certas diretrizes de limites. · - . 

Dessa forma, quando o Governo _do Estado de Sjo Patilq _O:U 
de qualquer ootro Estado pleitear contrnir um endividamento além 
daquilo que foi estabelecido como diretriz, nós, no_ mí:nínío, tere
mos que pensar a respeito. 

V. Ex• chama a atenção para o exlraordinário nível das ta
xas de juros vigentes, o que eley_a sobre~ as obrigações de to
dos os Estados, Municipios e do próprio Governo Federal. O Go
verno Federal, ao longo de 1994, realizará um extraordinário paga
mento dos serviços da sua dívjda interna, paga~nto que absorve-
rá parcela significati~a, do OrÇametitO da Uniã?. _ _ _ _ __ o_ _ 

Nós, nesta Casa, precisamos ter a responsabilidade de pen
sarmos juntos sobre o assunto._ Çumpro com meu dey_~- ~special
mente quando se trata do Governo do Estado de São Paulo .- @ 
chamar a atenção para o fato. Não vou obstruir a votação da maté
ria, mas esclareço que me senti na obrigação de chamar: a_atenção 
do Plenário, a fim de que o próprio Governo do EstadQ.d!>..S.ã.o 
Paulo e o Governo Federal estejam atentos a,os limite~ e dire_~s 
que o Senado acordou_ como adequados. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, como 

Relator da matéria, peço a palavra, para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Relator. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM. Para dis

cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sô e Srs. Senado
res, como Relator da matéria, eu gostaria de esclarecer ao nobre 
Senador Ednardo Suplicy que votamos para o Estado de Goiás, <)e 
Mato Grosso e do Rio Grande do Sul a rolagem agora pretendida 
pelo Estado de São Paulo. 

Temõs-conhecimento da situação pela qual passam os Esta
dos, sobretudo devido- à entrada em funcionamento da nova moe- _ 
da. Esclareço ao nobre Senador Eduardo Suplicy que São Paulo, 
no ano que passou, arrecadou um bifuão de dólares por mês e que, 
no ano de 1994, arrecadou somente seiscentos ntilh@s_ c;J,e dólares 
por mês. Sãá Pãu1o, pbftailto, viVe problemas serifssimos na área 
da Saúde, da Educação, e o Govemador está t~:ntando resolvê-los. 

Na edição de hoje de O Estado de S. Paulo, há matéria sob 
o título ''Um Estado Falido", que mostra a cronologia do endivida
mento de São Paulo. Diz o editorial: 

Será preciso voltar a esse assunto. Não é possível, 

no entanto, deixar de mostrar um ponto: o ano de 86 fe
cha com um déficit de- 9,96%;- quãtrõ _anos depoiS, os 
quatro anos de Governo· -QU.ércia, --o--défiCit está em 
30,65%. No seu primeiro ano de GoVerno, Fleucy faz 
ÍJm esf<>rl(O e reduz O d;;ficitpara 26.48%.. __ _ _ _ 

v. Ex• deve ter lido que o déficit aum.entw para -83%. São 
Paulo não é exceção. Esse também é caso do Rio de Janeiro, do 
Rio Grande do -Sul, enfrm, é o caso do Brasil. V amos esperar que 
o novo Governo - de Fernando Henriq_ue, de Orestes Quérçia, de 
qualquer outro que não seja do PT - possa efetivamente criar con
dições de maior estabilidade, para que os Estados se recuperem. 

Por essa razão, voto favoravelmente a São Paulo. ____ ~o 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- ContinUa em 

discussão. (Pausa.) .. _ _ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto. 

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

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação ffual. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas _!<odrigues)- Sobre a mesa, 

redação !mal oferecida pela Comissão Diretora, que será lida pela 
Sr" 1' Secretária: 

_ É li(]a a seguinte: 

PARECER N' 203,DE 1994 
(Da Comissão Diretci'a) 

Redação final do Projeto de Resolução n' 76, 
_ de1994. 

À Unn.issão Oiretora ~p~~nta a redação . fm.al do_ Projeto 
de Resolução n'76, de 1994, que autoriza o Governo do Estado de 
São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
São Paulo- LFI'P, cujos recursos serão.destinados ao giro de 9% 
de sua dívida mobiliária yenciQa_no 1 o semestre de 1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de agosto de 1994. -
Chagas_ Rodrigues, Presidente - Lucídio Portella, Relator- Jú
nia Marise - Nabor Júnior. 

ANEXOj\bi>ARECE.RN'203,DE1994_ 

---- Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
São Paulo - LFI'P, cujos recursos serão destinados 
ao giro de 9% de sua dívida mobiliária vencida no 1° 
semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 • É autorizado o Governo doEstado de São Paulo a 

emitir Letras Financeiras do Estado de São Paulo- LFI'P. cujos 
recursos serão destinados ao giro de 9% de sua Dívida Mobiliária 
vencida no l 0 semestrede 1994.------ --

Art. 2° A emissão autorizada corresponde ao complemento 
do giro da Dívida Mobiliária autorizada pela Resolução n" 25, de 
1994, do Senado Federal e obedocerá às condições nela defmidas._ 

Art. 3° A autorização concedida por esta resolução deverá. 
ser exercida no prazo de duzento_s e setenta dias a contar de sua 
publicação. , 

_ Art. 4° Esta resolução entra etifVigor na data de sua publi
cação. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão 
a redação fmal. (Pausa.) · 

Não havendo quem peça a Palavra, encenO a disCussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O !ll'?.ieto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues}- Item 4: 

OFÍCIO W S/66, DE 1994 

(Ein regime de urgência; nOs termos do art. 336; "b'', do Re
gimento Interno) 

Oficio n" S/66, de 1994, através do qual o Gover
no do Estado de Minas Gerais solicita autoiiz.iição para 
alterar o percentual de rolagem de sua dívide mobiliária, 
vencível no 1° semestre de 1994. (Dependendo de pare-
cer da Comissão-deAssuntos Econômicos.) · 

Nos termos do arl 140, letra "a" do Regimento Interno, de
signo o nobre Senador Ronan Rito para proferir parecer· em sUbs-
tituição ã." ComissãO de Assuntos EconômiCos. ___ _ 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente, s:r-s e Srs. Senadores, trata-se_do mesmó as
sunto que analisamos para o Estado de São Paulo, ou seja, a rola
gem do percentual que excede dos 91% que o Senado, através da 
sua ComissãO de Assuntos Econômicos; aütOrlzou a todos os Esta-
dos. - - - -- - -- --- - --- -- - - • 

O Banco Central, citado pelo Senador Eduardo Suplicy, tem 
a obrigação de disciplinar as taxas de juros deste País. Não o faz, 
mas quer inlÍscuit=se nas Inatérias privativáS do Senado Federal. E 
esta Casa não tem como controlar a disparada dos juros, que eStão 
solapando as economias dos Estados, da União, da empresas, que 
estãO acãbando com este Pais. - - - - - -- - --

Para -que V. Ex• tenha uma idéia, eStamos pagando, para 
manter as resetvas, 8 bilhões de dólares por-ano com a elevação 
das taxas interrias de juros. São- 40 bilhões de dólares, m.üna média 
de rolagem de 20%. O povo brasileiro paga 8 bilhões de dólares 
para ostentar essa reserva de 40 bilhões de dólares! 

Muito mais do que isso são os juros da rolagem de dívida 
dos títulos do Tesouro Nacional. Estes est.ã.O levando grallde par
cela- 85%- dõ que poderiamoS investir em Educação, em-Saúde, 
em estradas, em hidrelétricas. Mas temos que resetvar o dinheiro 
do banqueiro, com a cumplicidade da imprensa, com a cumplici
dade dos partidos heróicos, que cOD.tra liSo não clamam. Falam, 
assim de leve, nos palanques, mas não lutaifL. E os juros escor
chantes, quem está pagando? O Governo do Estado de Minas Go
rais? Ora, o -Governo é uma" entidade abstrata; quem paga é 1 o 
povo. O Governo é passageiro; é adnlinistrador, o povo está pa-
gando. ·" ·. · 

Contra isso, não há protestos. Todos concordam. É o país 
do "sim, senhor", com os banqueiros; é o paraíso dos banqueiros. 
Não conheço nada igual em outro lugar do mundo. Podem citar, às 
vezes, o caso da Alemanha que, na virada chi.-sua mOO~ qllalldo a 
inflação era alta, subiu repentinamente as taxas de juros. É verda
de. Por quanto tempo? Trinta dias? Quarenta e cfuco dias no máxi
mo. 

Por quanto tempo esse Banco Central, com a complacência, 
a conivência e a cumplicidade do Governo, manterá essas taxas 
absurdas, solapando a nossa economia, arrebentando com a capa
cidade de investimento do País e acabando com a capacidade dos 
Estados? Por quanto tempo? Um ano? Dois a.D.os? Dez anos? É o 
paraíso dos bancos! E contra isso, nenhum jornal fala. E contra 

isso, poucos parlamentares se levantam. 
_ ~ortanto, S~. Presidente, __ e~_ll:_ foi_ a única maneira que en

contramos de criar condições para que os Estados de Goiás, Mato 
Grosso, Rio Grande do Sul, Minas Gemis e Rio de Janeiro rolas
sem as suas dívidas. Mas- veja- estamos rolando apenas 100% 
-~-dívid..:!! O que foi que o Brasil conseguiu com os credores exter
nos? 

Rolamos 100% da nossa dívida durante 30 anos! A que ju
ros? Fui ao exteD.or e acordei, em nome do Senado, com juroS de 
J% ao ano. Fui chamado de traidor! Diziam que o Senador Ronan 
T_it<;> estava entregando o Brasil! Até saíram com uma piada que 
dizia que se um determinado candidato ganhasse, iria renegociar a 
dívida externa. Hoje se paga para rolar a dívida interna, com a co
nivência do banco, determinado pelo Banco Central. 8% ao mês e. 
ninguém diz nada! A quem eles estão querendo tapear? Como é 
gue o Senador Eduanlo Suplicy deixa sair uma imbecilidede dessa 
na imprensa? Como S. Ex• deiXa qtie o s_eu --candidatO à -fusídên
cia da República venha à televisão dizer isso? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando se negocia a dívida, 
os bônus são distnõuídos, passam para outro. Como vai renego
ciar? 

Precisamos parar com essa farsa. Precisamos parar de pen
sar que vamos fazer todos de bobos neste Brasil. Precisamos parar 
com isso. Não somos i.inb_ecis_a esse ponto; pelo menos não vou 
passar recibo.___ _ _______ _ 

De maneira que, já que temos aqui os defensores dÚs ban
cos, temos que ter também os defensoreS dos Estados. 
------Sr. Presidente, sou favOrável a que role 100% da dívida do 
Estado de Minas Gerais. · 

É o seguinte o parecer: 
O Sr. Presidente do Banco Central do Brasil encaminha à 

apreciação -do senado Fede:cal, mediante a correspondência em 
epígrafe, solic~o ·ao Goyerno do Estado de Minas Gerais para 
emissão de Letras Financeiras do Estado -de Minas Gerais -
LFIMG, cUjos recursos destinar-se-ão ao giro de 3,9% da dívida 
mobiliária do Estado, vencível no 2° semestre de 1994. 

A solicitação, na verdade, prende-se ao percentual excluído 
da rolagem da dívida vencível do -zo semestre do corrente por força 
da Resolução n" 44, de 1994, do Senado Federal, que autorirou o 
giro de apenas %, I% do total da dívida. 

Acompanha a solicitação o Parecer DEDIP/DIARE-
9411194, do Banco Central do Brasil, que informa não existir fim
damento, à luz do art. 27 de resoluçãO n" I 1. âe 1994, do Senado 
Federal para o complemento pleiteado. O referido artigo limita em 
9% da Receita Líquide Real o valor a ser despendido com o paga
mento d_os encargos da dívida contratual de Estados, Distrito Fede
ral e Municípios, devendo a eventual diferença ser destinada ao 
resgate de parcela da dívida mobiliária. 
- ----- -No caso em apreço, a referida diferença equivale a 4,55% 
da dívida mobiliária vencível no 20 semestre do corrente ano, di
ferença que redundaria, por conseguinte, na rolagem de apenas 
95,45% do total, 0,65% a menos que o autoriZado pela Resolução 
n" 44 de 1994. · 

No entanto, considerando a relevância da matéria para o 
Governo do Estado de rvfinas Gerais, nosso Parecer é favorável ao 
pleito em questão, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 77, DE 1994 

Autoriza o Governo de Estado de Minas Ge
rais e eníitir Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do de Minas Gerais- LFTMG, cujos recursos serão 
destinados ao giro de 3,9% de sua dhida mobiliária 
vencida no 2 ° semestre de 1994. 
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O Senado Federal resolve: __ 
Art. I • É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado 

a emitir Letxas Financeiras do Estado de Minas Gerais- LFfMG, 
cujos recursos seriio destinados ao giro de 3,9% de sua dívida mo
biliária vencida no 2°. semestre de 1994. 

Art. zo A emissão ora autorizada corresponde ao comple
mento do giro da divida mobiliária autorizada pela Resolução n• 
44, de 1994, do Senado Federal e obedecerá às condições nela de
finidas. 

Art; 3° O prazo- para o exercício da presente autorização é 
de 270 (duzentos e setenta) dias contados da data de sua publica
ção; . -- -- -~--- ------

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação. . . 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - O parecer 

conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n• 77, de 
1994, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a alterar 
o percentual de rolagem de sua dívida mobiliária, vencido no pri
meiro semestre de 1994. 

A Presidência esclarece que durante a discussão da matéria 
poderiio ser oferecidas emendas. -- - -

Em discussão o projeto, em tumo único. (Pansa) _ 
O Sr. Eduardo Suplicy - Sr. Presidente, peço a palavra 

para discutir. · 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- Concedo a 

palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, para discutir a matéria. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para discutir. Sem 

revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, não po
deria estar discriminando São Paulo e aqui cabe assinalar que, no 
caso do Governo de Minas Gerais, também hã observações no pa-
recer do Banco Central. Leio os itens 5 e 6: · -

Tomando como referência essa orientaçãO. o Es
tado alega que estaria ultrapassado o limite defmido no 
art. 27 da referida Resolução. em face da persistente 
queda de sua arrecadação, bem como pelo custo adicio
nal de fmanciamento dos seus títulos, sendo necessária a 
aheração do percentual de rolagem, jã autorizado, para 
100%. Entretanto, confonne pode ser constatado no qua
dro a seguir, não haveria fi,m.damen~ para a rea1ização 
da mudança pretendida, já que existe margem de resgate 
disponível para o zo semestre/94, superior até ao percen
tual de resgate determinado pelo Senado Federal. _ 

Com base nos números acima, pode ser verificado 
que o Estado possula margem de resgate de 4,55%, sen
do, portanto, indicado o percentual de 95,45% para aro
lagem de sua dívida mobiliária vencível no zo semes
tre/94. Como pode ser verificado, o percentual de rola
gem calculado com base no art. 27, da Re$olução n° 
11/94, é inferior ao autorizado pelo Senado Federal, ine
xistindo, assim, fundamentos para a elevação do mesmo. 

Gostaria de ressaltar, Sr. Presidente, que quando se procura 
aumentar o estoque de títulos, seja de um :Estado, seja de outro, na 
verdade, começa a haver uma pressão para que a taxa de juros no 
mercado se eleve. Quanto mais se quer tentar levantar recursos; 
mais se tem que pagar, mais alta a taxa de juros. Então, o procedi
mento aqui é no sentido de pressionar as taxas de juros para cima. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - Continua a 
matéria em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, em tutno único; 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

lados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação finaL 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- Sobre a mesa, 

redação ímal oferecida pela Comissão Diretora que será lida pela 
Sr-1asecretária. - -

É lida a segninte 

PARECERN°204,DE1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação fmal do projeto de Resolução n• 77, 
del994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
deResolução n° 77, de 1994, que autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gexais a _emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
Minas Gerais- l.FfMG, cujos recursos serão destinados ao giro 
de- 3,9% de sua dívida mobiliária vencida no segundo semestre de 
1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de agosto de 1994. -
Chagas Rodrigues, Presidente- Júnia Marlse, Relatora- Nabor 
Júnior - Luádio Portella. 

ANEXO AO PARECER N" 204, DE IQ94. 

___ FaçQ_ saber_<p_~ Q Senado federal aprovou, e eu, ~idente, 
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N" ,DE 1994 

Autoriza o governo do Esiado de Minas Gerais 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
Minas Gerais- LFTMG, cujos recursos serão desti
nados ao giro de 3,9% de sua dívida mobiliária venoo 
clda no segundo semestre de 1994. 

O S-enado Federal resolve: _ 
Art. 1° É o Governo do Estado de Minas autorizado_a emitir 

Letras FinS.rlCeiias do _Tesouro do Estado de Minas Gerais -
LFIMG, cujos recursos serão destinados l;l..Q giro de 3,9% de sua 
dívida mobiliária. vencida no segundo semestre de 1994. 

Art. 2° A emissão autorizada corresponde ao complemento 
do giro da dívida mobiliária autorizada pela Resolução n° 44, de 
1994, do Senado Federal e obedeoerã às condições nela defmidas. 

- Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias. a contar de sua 
publicação. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação. · -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - Em discussão 
a redação fmal. (Pausa,) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados.(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- Item 5: 

VotaçãO, em turno únito, -do -Requerimento n° 
638;de 1994, da Senadora Júnia Marise, solicitando, nos 
termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a in
clusão em Ordem do Dia do ProjetO de Lei do-Senado D0 

160, de 1992, de sua autoria, que submete a nofueã.ção 
·do Secretério da Receita Federal à prévia aprovação do 
Senado Federal. 
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Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n° 16(1'92 será incluído em Üí· 

dem do Dia oportunamente. . . 
O SR. PRESIDENTE (Otagas Rodrigues)- Item 6: 

Votação, em turno único? do Requerimento n<) 
641, de 1994, do SenadorLourival Baptista, solicitando, 
nos teunos do art. 172, inciso~- do Regimento Interno, a 
inclusão em Oídem do Dia do PiOjOio de Lei da Câmara 
n° 113, de 1994 (n° 4.146193; Iill casa de origem), que 
dâ nova redação ao art 1 o da Lei n•-8.072, de 25 de julho 
de 1990, que "dispõe sobre crimes-hediondos, nos ter
mos do ar4 5°, inciso XL'.ql, da ConstituiçãO" Federal, e 
determina outras providências11

• 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o _aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei n° 113/94 será incluído em Ordem do Dia 

oportunamente. __ - - - ---

O SR. PRESIDENTE (Otagas Rodrigues)- A Presidência 
comunica ao Plenário que retira da pauta da Ordemdo Dia, da j>re· 
sente sessão. a matéria constante do Item 7, nos termos do art. 175, 
e, do Regimento Interno. 

É o seguinte o iteni retirado de pauta: 

Apreciação do Edital de Privatização da Empresa 
Brasileira de Aeronâutica S. A. - EMBRAER, nos ter
mos da Resolução n" 53, de 1994, do Senado Federal. 
(Dependendo de parecer da Comissão de ASsuntos Eco· 
nômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n' 664/94, de urgência, lido no Expe
diente para a Mensagem n° 288/94. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. 
Aprovado. 
A matéria figufarâ na Oídem do Diá da segunâli sesSão or

dinária subseqüente; nos -termos do art. 345, inciso ll, do Regi-
mento Interno. -

O SR. PRESIDENTE (Otagas Rodrigues)- Passa-se, ago
ra, à apreciação do Requerimento n° 665/94, de urgência, lido no 
Expediente, para a Mensagem n° 287194. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria ·a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segu;o.da sessão ordinária subseqüente, nos 
termos do Oit. 345, inciso TI, do Regimento Interno.· · · · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- CO!lcado a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronnncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, s:n e Srs. Senadores, em 
noss_o País, nos últimos anos, tem-se veti.fiCado rápida dim:inuição 
do índice de fecundidade. Esse fato, aliadoao alongamento da lon
gevidade, graças, em particular, ao desenvolvimento da medicina 
preventiva e curativa, gerou tendência significativa para o enve
fuecimento da população. 

No Brasil, por força de sua caracterização como país jovem, 
as crianças, cOm suas Carências d_e alimentação. educação e assis
tência à saúde, com o abandono e maus tratos a que muitas são 
submetidas, sempre estiveram, justamente, no centro das preocu
pações da sociedade e dos governantes. 

Essa realidade de país jovem, no entanto, vem-se modifi
cando gradativamente nos últimos tempos. Se ainda predomina a 
população de faixa etária baixa. entretanto, o grupo mais idoso tem 
crescido com rapidez. Entre 1945 e 1992, em um perlodo, portan
to, de quarenta e sete anos, a expectativa de vida dos brasileiros 
passou de quarenta e três para sessenta e oito anos. Na Europa e no 
mundo desenvolvido em geral, essa mesma conquista exigiu mais 
de um século. 

O Brasil está envelhecendo em ritmo muito rápido. No mo
mento ab.Jal, aproximadamente onze milhões de brasileiros, repre~ 
sentando sete por cento da população, têm mais de sessenta anos 
de idade. Segundo projeções dos dados disponíveis, esse número 
poderá dobrar até o ano 2000 e chegará a trinta e quatro milhões 
no ano 2025, portanto, daqui a trinta e 'l.ii:Jl anos. 

Tal perspectiva tem conduzido gOvet110S e profissionais da 
área a se preocuparem com a concepção de altemativa.Seprepara~ 
ção dos recursos técnicos e humanos necessários para. no próximo 
-século. atender ao fenômeno já denominado de "explosão da ter
ceira idade'\ 

Um dos primeirOs setores a merecer-atenção nesse co:iitexto 
é o da Previdência Social que, no Brasil, tem estado constantemen~ 
te à beira do _colapso, convivendo permanentemente com a crise. 

No que diz respeito ao_ número de contribuintes, a evolução 
tem sido lenta e modesta. Em 1%0, havia quatro milhões de con
tnbuintes; passaram para vinte e dois milhões em 1979. De 1980 a 
1990, o número-chegou a vinte e oito milhões, crescimento muito 

. baixo dnrante essa última dêcada, por força da recessão econômi
ca. que proporcionou insignificante desempenho econômico e in
suficiente absarçãõ de mão-de-obra, em especial nos segmentos 
organizados privados. 

· Em contrapartida, dnrante os periodos acima referidos, a 
quantidade de aposentados- e pensionista:s-evoluiu de forma sensí~ 
vel, em viro.Ide do envelhecimento da estrutura etária e da amplia
ção dos direitos propórCionada pela Constituição de 1988 e pelas 
vias legais decorrentes. Entre 1960 a 1980, o número de aposenta
dos e pensionistas passou de um milhão para oito milhões e deverá 
superar os quinze milhõe.s no decorrer deste ano de 1994. 

Essa evolUção alterou profundamente a relação contribuin
te/beneficiário. A relação era de quatro por um na dêcada de 1960 
a 1970; boje, encontra-se reduzida a perigosos dois por um. 

Os ~19S com o pagamento de benefícios previdenciários 
passaram de nove bilhões de dólares em 1988, ano de promulga
ção da Constituição, para vinte e quatro bilhões, em 1994. 

Por outro lado, o "fm.anciamento da Previdência, de um 
modo especial, e da SegUridade, de forma geral, apresenta-se 
~o ~arte obstácu~ às_ políticas de empregos: -aumentam o custo 
da mão=-de--obra sobre a folha e oneram Os prodUtos--de cadeia mais 
longa e de maior capacidade de absorção sobre o faturamento. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, abordei a questão 
da Previdência por poder esse setor de fundamental importância 
para o País, proporciOnar aos seus anciãos uma situação de vida 
digna e útil. de tal forma que possam usufruir de saúde e bem-es
tar, e a Nação não desperdice o_cab«lal de conhecimentos e expe
riências coriquistãdas ao longo da vida. 

Ao discutir a necessidade e propiciar me'Jhores condições de 
vida aos idosos, é preciso levar em_ consideração que nem todo 
idoso é um desvalido, um necessitado. Tal visão, aliás, traduz 
C-l'l:lel preconceito, infelizmente bastante generalizado nas socieda-
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des modemas, em cujo seio, o velho é com.umente visto como 
pouco útil e incapaz, JX'r vezes, até como e:iltrave ao progre._c;so. 
Esse enfoque hostil e desleal em relação à velhice agride a história 
humana, especialmente quando se obseiVa o comportamento dos 
povos de tradições mais arraigadas, que respeitam e valorizam a 
experiência, e não resiste à análise fundamentada em recentes des
cobertas cientificas que atestaram a superioridade intelectual dos 
mais velhos em referência aos mais jovens, cOmo decorrência da 
mais longa vivência em meió aos desafios do traôalho e da vida. 

No entanto, se é deprimente e atentatório à dignidade consi
derar o idoso apenas como pesado_ônus a ser suportado pela famí
lia, pela sociedade e pelo Estado, é também verdade que os idosos 
possuem caracteristicas específicas. Estão mais sujeitos a enfermi
dades, particularmente as de caráter crônico-degenerativo, que re
querem cuidados e tratamentos prolongados, com resultados nem 
sempre satisfatórios. -

Entre nós, a problemática agrava-se em face- da sobrecarga -
dos seiViços públicos em matéria de demanda de atendimento mé
dico e das transferências do govemo para pagamento de aposenta
dos e pensionistas. TUdo isso como conseqüência de uma das 
mais graves crises econômicas da' história brasileira, com elevados 
índices de desemprego, forte queda do poder aquisitivo e injusta 
distribuição de renda. 

Nos paises ricos, os anciãos Vivem em conjUnto~ habitacio-
nais, dispõem de espaços específicos~ adrede projetados e possuem 
toda assistência neCeSsária, em---oora---tairibém freqUentemente lhes 
falte o calor humano. No Brasil, a questão atinge níveis que preju
dicam a própria sObrevivência. Após uma vida de trabalho e sacri
ficios, o idoso vê-se alijado não apenas da produção, mas da vida 
em comunidade. Muitos moram em precários asilos, outros sobre
vivem graças à caridade alheia e outros ainda vegetam em situação 
de extrema penúria, porque o Estado e a sociedade não Jiveram 
sensibilidade e vontade suficientes para reintegrá-los à vida comu-
nitária com dignidade e afeto. . 

A realidade brasileira no que diz respeito aos idosos, de 
modo particular quando o número-de velhos cresce em pl'OJX)TÇão 
muito maior do que as demais faixas etárias, a caiidade de uns 
poucos e a política a.Ssistencialista. emergencial e intermitente do 
Estado não bastam. É claro, não há porque menosprezãr o esforço 
que foi desenvolvido até o presente em favor da terceira idade, de 
modo especial em relação aos mais pobres. Entretanto, a exemplo 
do que ocorre em muitos países do mundo, a sociedade brasileira 
tem consciência de que o problema exige uma ação mais profunda 
e planejada, de modo a garantir aos idosos, de forma duradoura, 
amparo e condições de sobrevivência, com reintegração à comuni
dade, à força produtiva e à cidadania. 

Nosso País precisa agir iinediatamente, seja no sentido de 

socorrer os idosos que hoje vivem marginalizados, seja para redu
zir o impacto do envelhecimento da população sobre a vida da co
letividade. As açêies até agora desenvolvidas são insuficientes e 
apontam para a necessidade de rápida e profunda reformulação das 
politica_s públicas voltadas para o idoso. 

E claro, a responsabilidade pqr uma questão de tão abran
gente complexidade não deve recair única e exclusivamente sobre 
o Estado, mas 'também sobre a sociedade como _um todo, através 
de suas instituições, para proÍJOrcionar aos idosos uma perspectiva 
de existência constituída do bem-estar e do afeto a que têm direito; 
direito, aliás, adquirido durante anos de trabalho e de contribuiçõ
es em que empenharam a inteligência e as melhores condições fisi-
cas. 

Deve-se reconhecer que o Brasil já deu passos importantes 
no campo do estabelecimento de uma política nacional para o ido
so. Governo e sociedade, no en_tanto, muito ainda podem e devem 
fazer para desenvolver ações eficazes e conlroles adequados, subs
tituindo a atividade puramente assisteneíalista que tem marcado 
nossas relações com a população de idade mais avançada. 

Governo e sociedade têm, hoje, consciência de qne os ido-
sos constituem um patrimônio da Nação. A consciência e a união 
de forças deverão desvendar horizontes novos, para que o próximo 
século, o século da "explosão da terceira idade'\ seja também o sé
culo da cidadania, da atenção e do carinho, do bem,-estar e da ale
gria: de viver. 

Era o qne tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 

convoca sessão extraordináiia a reali__zar-se hoje, às L3h22min, 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Item único 

REQUERIMENTO N' 659, DE 1994 

Votação, em turno únicO, do Requerimento n° 659. de 1994, 
do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 172. 
inciso I. do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia _do 
Projeto de Lei da Câmara n• %, de 1991 (n• 3.998/84, na Casa de 
origem), que autoriza a União a doar; à Região Escoteira do Rio 
Grande do Sul, ftliada à União dos Escoteiros do Brasil, o imóvel 
que menciona, cujo prazo na Comissão de ConstituiçãO Justiça e 
Cidadania, já se acha esgotado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada nilils~ 
havendo a tmtar,está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão ãs 13h21min.) 

Ata da 111 a Sessão, em --30 de agosto de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 13 HORAS E 20 MINU1VS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos - Carlos De 'Carli - Chagas Rodrigues -
Cid Saboia de Carvalho- Coutinho Jorge- Dario Pereira- Dirceu 
Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy- EpitaCío Cafetei
ra - Francisco Rollemberg - Gerson Camata- Gilberto Miranda -
Henrique Almeida - Humberto Lucena - Irapuan Costa Júnior -

Jacques Silva- Jarbas Passarinho- João Calmon- João França
João Rocha- Jonas .Pinheiro- Jqnjce-TristãO- Josaphat Marinho 
-José Richa- Júnia Marise- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia 
- Lourenberg Nunes Rocha - Lucídio Portella - Magno Bacelar-
Marco Maciel- Mauricio Corrêa - Mauro Benevides - Meira Fi
lho - Moisés Abrão - Nabor Júnior- Nelson Carneiro - Raimun
do Lira - Reginaldo Duarte-~- Ronaldo Aragão- Ronan Tito- Ruy 
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Bacelar- Teotonio Vilela Filho- Valmir Campelo- Wilson Mar
tins-

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossoo-trabalhos. 
9 Sr, 1 • Secretário procederá à leitura do Expediente-
E lido o seguinte ~ 

EXPEDIENTE 

PARECERES 
PARECER N' 205, DE 1994 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, sobre a Mensagem n° 279, de 1994, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, o nome do SJ;. Almirante..de-Es
quadra Carlos Eduardo c czar-ãê Andrade, para 
exercer o cargo de Ministro do SUperior Tribunal 
Militar. 

A Comissão de Constiruição, Justiça ·e Cidadania, em vota·· 
ção secreta realizada em 30-8-94, apreciando o relatório apresenta
do pelo Sr. Senador Mauriçio Corrêa (em anexo ao parecer), sobre 
a Mensagem n• 279, de 1994, do Senhor Presidente da Repóblica, 
opina pela aprovação da escolha do Senhor Almirante-de-esquerda 
Carlos Eduardo Cezar de Andrade para exercer o cargo de Minis-
tro do Superior Tribunal Militar. -

Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994. - Magno Bace
lar Presidente - Mauricio Corrêa, Relator _ Francisco Rollem
berg _ Cid Sabóia de Carvalho _ Epitácio Cafeteira _ Mauro 
Benevides Josafhat Marinho Wilson Martins Jônice Tris
tão CarlÕs D'Carli João França Jacques Silva Jutahy 
Maialbães- - - -

RELATÓRIO 

Da Comissão de Consti~ição, Justiça e Cida
dania, sobre a Mensagem n° 279, de 1994, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal o nome do Almirante--Esquerda 
Carlos Eduardo Cezar- de Andrade, para exercer o 
cargo de Ministro do Superior Tribunal I\lilitar. 

Relator: Senador Maurício Corrêa 
O Senhor Presidente da Repóblica, por1ntexmédio da Men

sagem n° 279 de 1994 (Mensagem n° 650, de 15 de agosto de 
1994, na origem), submete à aprovação desta Casa, nos tei"mos do 
artigo 123, caput, da Constituição Federal, o nome do Almirante
Esquerda Carlos Eduardo Cezar de Andrade para exercer o cargo 
de Ministro do Superior Tribunaltvfilitar, na vaga reset.Vada a Ofi
cial-General da Marinha, da ativa e do posfu-lfi.ã,Í_s elevado, decor
rente da aposentadoria, compulsória, do Ministro Ralbael de Aze
vedo Branco, no dia 24 de outubro de 1994. 

Ao Senado Federal, nos termos do art. $2. i.il.clso Til, alíD.ea 
a, da Constituição Federal, é atribuída competência privativa para 
aprovar, previamente, a escolha de magistraaOs para comporem o 
Superior Tribunal Militar. 

Ao relator compete. de con(o:rmidad_e conl a alínea e do art 
383 do Regime~~]lllemo, elaborar relatório sobre o candidato 
com os elementos informativos reCebidos -ou -obiiâos--pe1ac-omis
são, cuja peça passará a collstituir pareéer ap6S ô"i:êsultado _da vq-
tação, aprovando ou rejeitando o n:ome~ihdicãdo. _ _ -_ -~ 

Assim sendo, passaremos a "re:Iatar ãs- iiifomÚtções extraídas 
do curriculum vitae do candidato~ começando por infon:nar que o 

mesmo nasceu em 12 de fevereiro de 1934, na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

Nos assentamentos da sua carreira militar consta o seguinte; 
Guarda-Marinba em 30-12-54; 
Segundo-Tenente em 10-1-56; 
Primeiro-Tenente em 10-7-57; 
Capitão-Tenente em 10-7-59; 
Capitão-de-COIVeta em 22-10-63; 
Capitão-de-Fragata em 154-69; 
Capitão-de-Mar-e-Guerra em 25-12-7$; 
Contra-Almirante em 25-11-82; 
Vice-Almirante em 25-11-87; e 
Almirante-de-Esquerda em 31-7-91 
Exerceu diversas comissões, a saber. 
Contratorpedeiro de Escolta~ Beberibe 
Navio-Transporte de Tropas Ary Parreiras 
Navio-Aeródromo Lígeiro Minas Gerais 
Gabinete do Ministro da Marinba 
Fábrica de Artilharia da Marinha 
Ditetoria de Eletrônica da Marinha 
Estação Rádio Pina (Comandante) 
Comando-em-Cbefe da Esquerda 
Corveta Imperial Marinheiro (Comandante) 
Diretoria de Coillllllicações e Eletrõnica da Marinha 
Escola de Guerra Naval 
Contratorpedeiro Paraná (Comandante) 
Adjunto do Adido nos Estados Unidos da América e Cana

dá 

dante) 

rotor) 

Comissão Naval Brasileira em Washington (Presidente) 
Comando do I • Esquadriio de Contratotpedeiros (Coman-

Escola Naval 
Escola Superior de Guerra 
Comando da Força de Apoio (Comandante) 
Comissão Naval em São Paulo (Presidente) 
Comando de Operações Navais (Chefe do Estado-Maior) 
Diretoria de Armamento e Comunicações da Marinha (Di-

Secretaria-Geral da Marinba (Secretário-Geral) 
Comando de Operações Navais (Comandante de Operações 

Navais) 
Estado-Maior da Armada (Cbefe do Estado-Maior da Ar-

mada) 

ção 

Freqüentou e concluiu os _seguintes cursos: 
Escola Naval 
Aperleiçoamento em Eletrõnica 
Comando e Estado-Maior da Escola de Guerra Naval 
Superior de Guerra da Escola de Guerra Naval 
Superior de Guerra da Escola Superior de Guerra 
É detentor das conde~ções: 
Ordem do Mérito Naval no Grau de Grã-Cmz 
Ordem do Mérito Militar do Grau de Grande Oficial 
Ordem do Mérito Aeronáutico no Grau de Grande Oficial 
Ordem do Mérito das Forças Armadas no Grau de Grã-Cmz 
Ordem do Rio Branco no Grau de Comendador 
Oidem do Mérito Jurldico Militar no Grau de Alta Distin-

Medalha Militar de Ouro com passador de platina 
Medalha Mérito~ TBm~'ldaré 
Medalha Mérito Marinheiro com duas âncoras 
Medalha do Pacificador 
Medalha Mérito Santos Dumont 
Medalha da Cmz Naval da Marinba de Portugal no Grau de 
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l 0 Classe 
Em face da natureza da matéria ora trazida à apreciação. 

não cabe aduzir outras considerações no âmbito do presente Rela
tório. 

Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994. - Magno Bace
la:-, Presidente- Mauricio Corrêa, Relator. 

PARECERN• 206, D.El994 
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida

dania, sobre a Mensagem o• 280, de 1994, do Seohor 
Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Seoado Federal, o oome do Sr. Viceote Leal de 
Araújo, para exercer o cargo de :Ministro do Supe
rior Tnbuoa1 de Justiça. 

A Comissão de Coostituição, Justiça e Cidadania, em vota
ção secreta realizada em 30-8--94, apreciando o relatório apresenta
do pelo Sr. Senador Cid Sabóia de Carvalho (em anexo ao pare
cer}, sobre a Mensagem n• 280, de 1994, do Senhor Presidente da 
República, 0pina pela aprovação d3. escolha do Senhor Vicente 
Leal de Araújo para exercer o cargo de Jlv1inistró do Superior Tri-
bunal de Justiça. · 

Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994. - Presidente -
Magno Bacdar,- Relator. Cid Sabóia de Carvalho - Francisco 
RoHemberg - Maurício Corrêa - Mauro Benevides - Wilson 
Martins - João França - Epitácio Cafeteira - Jacques Silva -
Carlos D'Carli- Josaphat Marinho- Jônice Tristão- Jutahy 
Magalhães. 

RELATÓRIO 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida .. 
dania sobre a Mensagem n° 280, de 1994 (Mensagem 
n° 649, de 15 de agosto de 1994, na origem), do Se-o 
nhor Presidente da República, submetendo à aprova .. 
ção do Senado Federal a indicação do nome do Dire .. 
wr Vicente Leal de Araújo para exercer o cargo de 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, em vaga 
reservada a juízes dos Tribunais Regionais Federais, 
decorrente da aposentadoria do Ministro José Cândi
do de Carvalho Filho. 

Relator: Seoador Cid Sabóia de Carvalho 
A Comissão de Constituição, Justiça e Cirladania, dentro da 

competência que lhe é atribuída pelo art. 101, inciso II. n• 9, do 
Regimento Interno do Senado Federal, recebe, para opinar, mensa
gem do ExceleDlíssimo Senhor PresideDle da República, da qual 
consta indicação do Dootor Vicente Leal de Araújo, Juiz do Tnbu: 
nal Regional Federal da 1• Região, com: sede em Brã.St1ia --DF, 
para exercer o cargo de Miriistro do Superior }'ribu:r;1al de Justiça, 
em vaga reservada ajuízes dos Tribunais Regio~_~edeiais, de~ 
corrente da aposentadoria do Ministro José Cândido de Carvallio 
Filho. 

De acordo com o art. 52, inciso m, alínea a, da Carta Mag
na, combinado com o parágrafo único do art. 104, compete, priva
tivamente, ao Senado Federal aprovar, previamente, por voto se
creto, após argüição pública, a escolha de Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça. 

O nome do Doutor ViceDle Leal de Araújo, Juiz do Tribu
nal Regional Federal da I" Região, com sede em Brasília-DF, indi
cado para eAercer o ele_vado __ c,argo de Minisiro do SuperiorTribu~ 
nal de Justiça, honra e enriquece as letras jurídicas nacionais. 
como se pode ver do ~rriculum vitae reproduzido, em síntese, a 
seguir. 

Leal 

"1. Dados Pessoais 
Nome: Vicente Leal de Araújo 
Filiação: Martinho Xavier de Araújo e Bemadete Maria 

Nascimento: 22-1-1943 
Naturalidade: Jaicós -,Piauí 
Estado Civil: casado com M_aria Nazaré Guanabara Leal 

_ f!fups: Paulo, ':f4aí(~ve1~e, .R~to e_ Bema~tte Maria 
Residência: SQS 216, Bloco G, Apto. 303 - Brasília-DF

Fone: 3<16-3710 
2. Escolaridade 
Curso Superior. Bacharelado em Direito pela Universidade 

Federal do Ceará, tunna de 1970. 
3. Outros Cursos 
- Cnrso Geral Inter-Americano de Polícia (pós-graduação), 

na 'lntemational Police Academy", em Washington, p.c., U.S.A., 
em 1968/1969; 

-Curso de Treinamento em ''Police Instructor Methods11
, na 

' __ 'Açadrmy Intemational Police SeJ.Vices", em Washington. D.C., 
U.S.A.,-1969; 

- CursO de "lntrodution to the United States of Ameri.Ca", 
realizado em Washington Intemacjonal Centet ' .. em Washington, 
D.C., U.S.A.,- 1968; 

-Curso de Extensão Universitária em ''Grafologi_a.,_Expres
são do Crime na Caligrafia", realizado pela Faculdade de Direito 
da UFC- 1969; 

· - Cnrso de Especialização sobre 'Técnicas Contia Ativida-
des Subversivas", promovida pela Academia de_Polícia- Departa
meDlo de Policia Federal- 1971; 

--- .,..._Curso de Treinamento em Administração pàra CoDiando e 
Chefias, promovido pela Escola de Administração do Ceará, 1972; 

- Curso de Técnica de Entrevista, promovido pela Escola 
de Administração do Ceará, 1972; 

- Curso Básico de Relações PúbliCàs, promovido pela Fun
dação Gerulio V argas, em Fortaleza - 1970; 

- Ciclo de Estudos sobre S~gurança Nacional e Desenvolvi
mento, promovido pela Associação dos Diplomados da Escola Su~ 
perior de Guerra, em Fortaleza- CE, 1973/1974; 

- Curso de Aperfeiçoamentç ~ Oficiais, promovido pela 
Polícia Militar do Ceatá, em Fortaleza- 1973-1974; 

- Curso de Extensão Cultural sobre Uniyen;idade e Lide
rança Comunitária- Pró-Reitoria de Extensão da UFC- 1969; 

- Curso de Extensão Universitária ·sobre Dll'eito Judiciário 
Penal- realizado pela Faculdade de Dfreito da UFC- 1968; 

-Curso de Extensão Uníversitária sobre Direito Penal M.li
tar, realizado pela Faculdade de DireitO da J,JFC- !968; 

- Cnrso de Especia!izilção ein fuvestigação Ctiminal, reali
zado pela Divisão de Seguránça Pública da USAID/BRASIL -
1967; 

- Curs_o de Guerra ReYolucionár!.a ("Special Watfere'1, na 
Escola de Guerra Não-ConvencioiJ.3.l ~ ExérCito Apl~ricanO; em 
Carolina do Norte, U .S.A., - 1968; 

- Curso Especial de Língua Inglesa, na Universidade de 
Georgetown, em Washington, D.C., U.S.A,- 1969; 

.,.... Curso de Extensão Universitária. proniovido pelo Olrso 
da UFC, sobre "Execução dos Títulos de Crédito". em Fortaleza-
1975. 

4. Vida ProfiSSional 
- Ingressou na Polícia Militar do Ceará, em 7 de março de 

1961, e após ooncluir a Escola de Formação dos Oficiais 
(196111963), foi promovido, por merecimento intelectual- ! 0 lu
gar na turina- ao posto de 2°Tenente. em 15-11-1963; 

- Em l 0 ,de abril de 1966, foi promovidJ? por merecimento 
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ao posto de J• Tenente. Em 30 de abril ckl971, foi promovido, gião (1993/1995); 
por merecimento, ao posto de Capitão. Deixou o sexviço ativo da - Presidente da Terceira Turma do 'IRF -:_ 1 a Região 
Policia Militar em 31 de julho de 1974; (1993/1995). 

- Ingressou na Magistmtura Estadual em 1 o de agosto de 6. Magistério 
1974, quando assumiu o cargo de Juiz de Direito Sul;>stituto da Co- - Professor ele D_ireito _Penal, Direito Proçessual e Direito 
marca de Or6s - Ceará, após aprovaÇãcfem coilcurso público de Constitucional w. Academia de Polícia Gen. Edgard Facó, da Polí-
provas e títulos, classifieado em J• lugar. cia Militar do Ceará, no período de 1969 a 1974; 

- h1gressou na Magislratura Federal em 27 de fevereiro de - Professor de OSPB. no GináSio e Escola Normal Epitácio 
1976, quando assumiu o cargo de Juiz Federal Substituto, CO!ll Pessca,e!llOrós-Cearã,e!ll 1974e 1275; 
exeroício na Seção Judiciária do Ceará., após aprovaçãO· e-m con;. - Professor de Direito CiVil e de Economia Política da Aca-
curso público de provas e títulos. de!llia de Polícia Gen. Edgard Facó, e!ll 1977; 

Em 13 de abril de 1977, por disposição constitucional, foi - Professor de Direito Adminislrativo no Curso de Admi-
investido no cargo de Juiz Federal, exercendo as suas funções na nislração Póbica da Universidade Estadual do Cearã, e!ll 1978. 
l"VaradaSeçãoJudiciáriadoCearã; ~-~- ~ _ 7.ConferênclasProferidas 

-Em novembro de 1982, foi remOVido, a pedido, para a t• -Cooperação entre atividades da Magis1:ratura, do Ministé-
Vara da Seção Judiciária do DistritO Federal, enlrando em exercí- rio Público e da Policia Judiciária (Súnpósio pii)miiv1do pelo Go-
cio em janeiro de 1983. vemo do Estado do Ceará, eni Tianguá-,- Ceará, !llaio de 1987); 

-Indicado em lista tríplice pelo Tribunal Federal de Recur- -Contrato Ac:hninislrativo (2' Congresso Brasileiro de Ad-
ses, foi nomeado pelo Presidente da República para o cargo de vogados, Simpósio Direito 91, Fo:rtaleza 
Juiz do Tribunal Regional Federal da I" Região, tomando posse -Ceará, 1991); 
em30 de março de 1989. - Cri!lles Conlra a Ac:hninisfrilÇáo Pública (Selllinário para 

5. Funções exercidas na Magistratura Federal: Superintendenles Regionais da Polícia Federal- Brasília - 1992); 
Primeira Instância - RevisãO dó Contrato Administrativo- (SeiDana de Altos 
-Juiz Federal da 2" Vara da Seção Judiciária do Ceará, de Estudos, prO!llovida pelo Tn"bunal de Justiça de Roraúna, maio de 

marçoajunhodel976; ~ 19Si3); · · ~ ~~ ~~ 

· -Juiz Federal da I" Vara da Seção Judiciária do Ceará, de -A Ética na Atividade Judicial (Ciclo de Conferências pira 
junho de 1976 a dezen1bro de 1982; - Juízes Federais, Conselho de Justiça Federal, junho de 1993). ~ 

- Juiz Efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, biê- 8. Participações 
nio 1977-1979; ~ ·~ ~- -OradorOficialdoGrêmioLiterárioFe[jpeTiagoGo!lles e 

- Diretor do Foro da Seção Judiciária de Justiça Federal no Secretário do Jornal Alerta, órgão daquele grêmio, e!ll Jaicós -
Ceará 1980 a 1981; ~ - ~ ~- Piauí (1958/1959); ~ 

-Juiz Federal e Diretor do Foro da Seção Judiciária do Ma- - Orador Oficial do Grêmio Liferário Gen: Edgard Facó 
n!llbão, e!ll substituição, e"' IDarÇ.O e abril de 1979; (1961/1962); 

- Juiz do Tribunal Regiõnal Eleitoral do_ Maranhão, em - Orador Oficial do Clube dos Oficiais da Polícia Militar do 
substituição, eri:unarço e abril de 1979; Ceará (1973/1974); 

- Juiz Federal e Diretor do Foro da Seção Judiciária da Jus- -Grande Orador da Grande Loja Maçônica do Cearã, du-
tiça Federal no Piau~ elll substituição, e!lljufuo e agosto de 1982 e ranle o triênio (1979/1981); 
e!ll abril de 1986; ~~ ~ - '~vice-PreSidente do Rotacy Clube Fortaleza Sul 

-Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, = substitui- (198Q/1981); 
ção, e!lljufuo e agosto de 1982 e e!ll abril de 1986; -Secretário da Delegacia Regional da Associação dos Di-

- Juiz Federal da 1" V ara da Seção Judiciária do Distrito Fe- plomados da Escola Superior de Guerra - ADESG -, e!ll Fortale-
deral, de janeiro de 1983 a março de 1989; ~ za-Cean\ (197211974); 

- Juiz Federal e Diretor do Foro da Seção Judiciária do - Me!llbro da Acade!llia Cean!llse de Lelras Juridicas; 
Acre, SO!ll prejuízo de suas funções no Distrito Federal, de outubro - Me!llbro da Banca Examinadora do Concurso Público 
a dezen1bro de 1985 e de julho de 1987 a sete!llbro de !988; para o cargo de Procurador do Estado de Ceará, no f"mal da década 

- Juiz Federal e Diretor do Foro da Seção Judiciária de de 1970; 
Rondônia, em substituição, SO!ll prejuízo de suas funções no Dis- - Me!llbro partiCipanle do Progra= de Cooperação Técni-
trito Federal, e!lljulbo de 1985; ca da Agência para o Desenvolvúnento Internacional do Govemo 

-Juiz Federal da 4" Vara da Seção Judiciária do Ceará,= dos Estados Unidos, na cidade de Washington, D.C., U.S.A., de 
substituição, de janeiro a setembro de 1986; oulnbro de 1968 a fevereiro de 1969." 

- Juiz Federal da 2• V ara da Seção Judiciária do Amazonas, Ante o expoSto, em face da natureza 00: maté:dã em aprecia-
em substituição, em outubro e novembro de 1986 e em maio e ju- ção, é o que se tem a relatar no presente processo.Sala das Comis-
nbo de 1988; sões, 30 de agosto de 1994.- Magno Bacelar, Presidente- Cid 

- Juiz Efetivo do· Tn"bunal Regional Eleitoral do Distrito Sabóia de Carvalho, Relator. 
Federal, biênio 1987-1989; O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues)- O Expediente 

- Diretor do Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal no lido vai à publicação. 
Distrito Federal, em 1989. - Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se-

Segunda Instância cretário. 
- Me!llbro da 3"1\uma do TRF -1• Região; São lidos os seguintes 
- Membro da Comissão de Regimerifu; --
- Membro da ComisSão Examinadora do 3° Concurso para 

Juiz Federal Substituto (1993/19Si4); - ~ ~ 

- Me!llbro do Conselho de Administração do TRF - J• Re-

REQUERIMENTO N' 666, DE 1994 ~ 

ReqÔeretD.os -urgência,-llOs termos do art.-336, b, do Regi
mento Intemo, para a Mensagem n° 289, de 1994 (n° 689/94, na 
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origem), pela qual o Senhor Presidente da República solicita seja 
autorizada a contratação de operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até duzentos e trinta e nove milhões de dólares nor
te-americanos, de principal. junto ao Brasilian American Merchant 
Bank - BAMB, Grand Cayman, destinada ao fmanciamento para 
aqUisição, pelo Exército brasileiro, de bens e serviÇos no mercado 
internacional dentro do Programa de Modernização da Força Ter
restre. 

Sala des Sessões, 30 de agosto de 1994. - Jonas Pinheiro
Mauro Benevides - Mauricio CO:ITêa- Magno Bacelar- Mar .. 
co MadeL 

REQUERIMENTO N' 667, DE 1994 

Requeremos urgência, nos termos do art. 33.6, b, do Regi
mento Interno, para a Mensagem n' 290, de 1994 (n' 690!94, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da Rejn1blíca solicita seja 
autorizada a contratação·de operação de Crédito extemo, D.o valor 
equivalente a até cento e_ oitenta e um_ mjlhões de dólares norte
americanos, de princípãl, junto ao Brasilian Americari. Merchant 
Bank- BAMB, Gtãlide Cayman, visando a aquisição integral de 
bens e serviços, no meréado interno, pelo Ministério da AeronáUti
ca, no âmbito do Programa de Reaparelhamento e Modernização 
da Força Aérea Brasileira. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1994.- Jonas Pinheiro
Mauro Beoevides- Maurído Corrêa- Magno Bacelar - Mar
coMaciel. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Os requeri
mentos serãO Võtãâos após a Ordem do Dia, na fOrma do- disposto 
no art. 340, inciso II, do Regimento Interno. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item único: 

Votação, em turno único, c;lo _ Requerimento no 
659, de 1994,~ do Senador Nelson Carneiro, solicitando, 
nos termos do art. 172, inciso I, do Regiinento Interno, a 
inclusão em Ordem do Dia do~ Projeto de Lei da Câmara 
n' 96, de 1991 (n' 3.998/84,na Casa de origem), que au
toriza a União a doar, à Região Escoteira do Rio Grande 
do Sul, filiada à União dos Escoteiros do Bmil, o imó
vel que menciona. cujo prazO-na ComiSsão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania já -se acha esgotado. 

Em votação o requ-erimento, em turno único. 

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

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o ProjetO de Lei da Câmara n° 

96/91 será incluído em Ordem do Dia. oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada a 

matéria constante da Ordem do Dia. 
Passa-se~ _agora, à apreciação do Requerimento n° 666, de 

1994, de urgência, lido no Expediente, para a Mensagem D0 

289194. . 
Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 

rui Oidem do Dia da segunda sessão -ordinãria subseqüente, nos 
tetmos do art. 345, inciso n, do Regimento Interno. 

O SR.. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n' 667, de 1994, de urgência, lido oo 
Expediente, para a Mensagem n' 290194. 

-Em votação o requeriniento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

~ tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Apfovado o requerimento, a matéria a que sê ieferé fJ.8urará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinãria subseqüente, nos 
teiinos dó 3it. 3'15. inciso II, do Regiinentõ Interno. 

ô SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
cónvoca SesSão e:Xtraordinãria a realizar-se hoje, às 13h26?J..Í.n~ 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Item único 

REQUERIMENTO N' 459, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n' 459. de 1994, 
do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Senado FederaL do editorial intitulado 
''Pleito à Inteligência'"', publicado no jornal Diário de Pernambu-
co,~edição de 30 de maio de 1994. . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 
havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessélo às 13h25min.) 

Ata da 112a Sessão, em 30 de agosto de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

As 13 HORAS E 26 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: ~ 

Alfredo Campos Carlos De 'Carli- Chagas Rodrigues - Cid 
de cãivalho- Coutinho Jorge - Dario Pereira- Dirceu Cameiro
Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteiril .:. Fran
cisco Rollemberg - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Hemi
que Almeida - Humberto Lucena- Irapuan Costa Júl:iior- -Jac
ques Silva - Jarl>as Passarinho - João Calmon - João França -
João Rocha- Jonas Pinheiro- Jônice Tristão- Josaphat Marinho 
-José Richa- JU.nia Marise- _Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia 

- Louremberg Nunes Rocha - Lucídio Portella- Maguo Bacelar
Marco Maciel - Mauricio Conêa - Mauro Benevides - Meira Fi
lho:._ Moisés Abrão - Nabor Júnior- Nelson Cim:íéiio - Ràiinun
do Lira- Reginaldo Duarte- R o na! do Aragão_;_ Ronan Tito- Ruy 
Bacelar- Teotonio VJ!ela Filho- Vahnir Campelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declam aberta a sessão. 

Sob ~ proteção de Deus, iniciamos D.OS~s trabaihos. -
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se-
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cretário. 
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 668, DE 1994 

Requeremos urgência, nos termos do_ art. 336, b, do Regi
mento Interno, -para a Mensagem n• 291, de 1994 (n' 691/94, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República solicita seja 
autorizada _a contratação de operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até cento e _dezcnove milhões de dólares norte-ame
ricanos, de principal, junto ao B:rasilian AmeriCãn Merchant Bank 
- BAMB, Grand Cayman, destinado à aquisição integral de bens e 
serviços, no mercado interno, pelo Ministério- da Aeronáutica., no 
âmbito do Programa de Reaparelhamento e Modernização da For
ça Aérea Brasileira. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1994. - Jonas Pinheiro -
Mauro Benevides - Maurício Corrêa --Magno Bacelar - Mar
coMaciel. 

REQUERIMENTO N' 6(;9, DE 1994 

Requeremos urgência, nos termos do art.~.3_36, b, do Regi-:_ 
mento Interno, para o Oficio n• S/62, de 1994 (Of. PRESI 
9412679, de 2-8-94, na origem), do Presidente do Banco Central 
do Brasil, encaminhando pedido do Govemo do Estado do Rio 
Grande do Snl de alteração do percentual de rolagem de sua dívida 
mobiliária vencível no 1 o semestre de 1994, de 93%, para percen
tual superior, referente ao montante que exceder o limite de 9%, 
confonne art. o 27 da Resolução 11/94, do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1994.- Mauro Benevi
des - Maurício COrrêa --Moisés Abrão - Marco Maàel - Au .. 
reo Mello- Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Oidem do Dia, na forma regi
mental. 

Passa-se à 

ORDEMDODIA 
Item único: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
459, de 1994, do Senador Marco Maciel, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcriçãO,-:i:J.oS-Ailais- dO Se
nado Federal, do editorial intitulado Pleito à Inteligên
cia, publicado no jornal Diário de Pernambuco, edição 
de 30de maio de 1994. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será feita-a t:rariSciição -solicitada. 

É a seguinte a matéria, cuja transcrição e oolicitada: 

Diário de Pernambuco -30..5-94 

PLEITO À INTELIGÊNCIA 

Estamos _ _nos_ associando às._ho_m~gens que o Recife se 
prepara para prestar a duas figuras slíii;ulares dó seu universo cul
tural. Um vivo e um morto, ambos consagradoS __ pe"los sexviços 
prestados à nossa inteligência e CUjO exemplO -e a.ever cultuar, num 
tempo tão cinzento, como o nosso, em que as coiSas-mais altas do 
espíritO pareceni- anleãÇãaã.S por-uma onda qUã.se primitiva, espé
cie de bonão negro às páginas de nossa História. 

O Arquivo Público Estadual Jordão-Enle!encianó~ a Acade
mia Pernambucana de Letras, o Conselho Municipal de Cultura, o 
Conselho Estadual de Cultura e este DIÁRIO promoverãO um ato 

cultural comemorativo dos cinqüenta anos do livro Tempo dos 
Flamengos- influência da ocupação holandesa na vida e na cultu
ra do Norte do Brasil, do historiador pernambucano José Antônio 
Gonsalves de Mello. 

ConstitUi o livro um divisor de águas na historiOgrafia na
cional sobre os _holandeses. Numa análise percucieilte e f~- o 
professor José Antônio revela a face real da aventura neerlandesa 
entre nós, pondo flDl a lendas e versões sem fundamentação, ilu
minimdo de fonna prodígiosamente ric:alllila página fundamental 
do nosso-pasSado, talve;z a :ma.ir decisiva nO nosso esforÇo de afrr
mação nacionalista. Tempo dos Flamengos inic1ou unla scrl.e-eX
traordinária de outras obras, todas marcadas pela honestidade da 
pesquisa e o sereno equilíbrio da interpretação. A história Sine ira 
et studiÕ, de TáCito. - - -- -- --- --

-A outra hOmenagenl se refere ao centenário de-:Oascimento 
(1894/1994) do poeta alagoano recifensizãdo, como díria Gilberto 
Freyre, e que Nilo Pereira definiria córi:to "um dos maiores poetas 
do nosso tempo", José Matheos de Lima Filho. 

Autor de uma vasta obra, Mateus não terá tido a fortuna cri
tica do seu innã_O, grande Joi-ge de Liniã~ Mas, é só examirí.al: a'sua 
poesia para se sentir a força das seivas que lhe percorrem o corpo. 
Falecido em 1978, aos _oitenta e quatro anos, mercê do seu tempe
ramento, Mateus nos _deixou algumas obras notáveis, praticamente 
desconhecidas, pois nunca se preocupou com a·sua autOpromoção. 
En!re elas, podemos citar Poemas?, 1933; Aualento, 1934; Poe
mas da Hora Melhor, 1943; lovitation Pastorale, 1959; lovita
tiQn au Sonnet I, 1%0; e lnvitation ao Sonnet II, 1968, as três 
últimas em francês. É pena que, aínda, permaneça inédito o seu li
vro de memórias Os dias como nos dias. 

De-certo, a Hist6riã já D.ã'o' v~te ma:is OS modelos plutarquia
nos ou carlylianos; mas querer negar o impacto das grandes perso
nalidades no seu curso é uma tese, cada vez mais heróica. AO exal
tar um historiador e um poeta, o que exaltamos, em úliima análise, 
é a força criadora da inteligência e a certeza de que será ela a única 
resposta para os nossos males e sonhos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -::: Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n° 669, de 
1994, de urgência, lido no Expediente, para o Ofício no S-62/94. 

Em votação O requerimento. 
OS Srs. Senadores que o aprov3m queiram permanecer sen

tados .(Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente, nos 
teimos do art. 345, inCisO II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n• 668, de 1994, de urgência, lido no 
Expediente, para a Mensagem n• 291/94. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados.(Pausa.) 

Aprovado. 

Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará. 
na Ordem do Dia da segunda sessão ord.ináti3. subseq_üente, nos 
termos do art. 345, inciso ll, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodiignes) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrãf'OS-traliãlhos; designan
do para a sessão ordinária de hoje, às 14h30min,- a-seguinte 
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ORDEM DO DIA -t• pronunciamento: favorável ao projeto; 
-l _ -2° pronunciamento: pela -regularidade dos a tos e procedi-

mentos concementes ã proposição. - --- - ·- - ·-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 

(Incluído em Otdem do Dia, nos termoo ·do art. 375, Vlll, 
do Regimento lutemo.) -o 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 44, de 1993 (n• 250/93 na Câmara dos Deputados), que aJ?rova -
o ato que renova a permissão da Rádio Independente Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre<jüência modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Gnmde do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário~ em substituíção à Con:i.is-
são de Educação: · - · -- · - - -

- 1° pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, favo-=-
rávelaoprojeto: . ___ , -· , , ,_ --·· 

2° pronunciamento: Relator: Senador Aureo Mell.o, pela 
regularidade dos atos _e procedíment.Os concerne~teS -à pro_posição. 

-2-
, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 45, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIH 
do Regimento lutemo.) 

Votação. em tUm o tíriico, do Projeto de DOCreto- Legislativo 
n• 45, de 1993 (i>• 253/93, ria Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Capinzal Uda.. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em Onda média na ci-
dade de Capinzal, Estado de. Santa Catarina, tendo _ _ _ _ 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação. 

, -:- 1~ pron.nnçia~en~: Relator. Senador Amir Lando, favo.. 
rável ao proje.to; -

zo pr_onunciamento: Relator. Senador Jonas Pinheiro, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernente:; à proposição. 

-·3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 
(Iucluído em Ordem do Dia, nos termos. M art. '375, VIII, 

do Regimento lutemo.) 
Votação, em turno único,- do Projeto de Deçreto Legislativo 

n• 46, de 1993 (n• 248/93, na Câmara ·ctos 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° pronunciamento: Relator: Senador Ái~aro-·Pacheco, 
favorável ao projeto~ 

- 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 Iutenio.) 

Votação, eni tunlo únicO, do ProjetO de Decreto Legislativo 
D0 48, de 1993 (n°264/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqOência modulada 
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenãrio, Relator. Senador Aureo 
Mello, em substituição à Comis-são de Educação: 

-5-
.PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Iucluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII. 
do Regimento lutemo.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 49, de 1993 (n• 273/93, "ªCâmara doo 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 de Grande do SuL tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação. 

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

· - 2" prommdamento: Relator Senador Ney Maranhão, pela 
regulatidade dos atos e prooedimentos concernentes à propooiçãc. 

--6-

_PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Gninde Lago 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis
1 

proferidos em PielláriO.--em-:SUbStítui- -
ção à Comissão de_ Educação: _ _ __ 

-1° pronunciamento: Relafor: Sen3.dor NeY Jlda:ranhão; _ 
- 2° pronunciamento: Relator. Senador Affonso Camal'go, 

pela regularidade dos aios e procedimentos concementes à propooição. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(InCluído em Ordem do Dili, 'nos termos do art. 375, VIII. 
do Regimeilto Intenlo.) 

VOtação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 55, de 1993 (n° 267/93, na~ dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Paquetâ Empreendimen
tos_ ~da. para explorar serviço de radiodifuSão sonora _em onda 
média na cidade _de Floriano, Estado do Piauí, tendo 

:parecer fav~vel, proferido em Plenário, Relator:- Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de Timbó Uda. 
para explorar serviço de radiodifusãO sonora em onda média na ci
dade de Timbó, Estado de Santa Catarina, tendo 

·- Parecer favorável, pro(erido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Constituição de Educação. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"9, DE 1994 

(Iucluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII. 
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do Regimento Interoo.) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n•9, de 1994 (n•30l!93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a conceSSão outozgada. à Rádio e TV Tapaj6s Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão de sonS e imagens· (televi-
são) na cidade de Santarém Estado do Pará, teiJ.ilo -

Parecer favorável, proferido em Plenário; Relatar: Senador 
Dirceu Cameiro, em substituição à Comissão de Educação. 

-lO-

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N° lO, DE 1994 

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

Votação, em tilrno únioo,-do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 10, de 1994 (n• 297/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato _que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Tbies,m para 
executar serviço de l,'adiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, fia cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão de.Eclucação. 

- }
0 pronunciamento: Relator: Senador João França. favo-

rável ao projeto; - _ 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela 

regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-11- -
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 11, DE 1994 -

(Incluldo em Ordem .fu Dia, nos term~s &;";.,;. 31s;·vm, 
do Regimento Interno.) 

Votação, eni fumo único, d~ Projeto de D~reto Legislativo 
n• 11, de 1994 (n• 265/93, na Câmara doS Deputados), que aprova 
o ato que renova a pennissão outorSa,da à S.A. Rádio Verdes I\ofa
res para explorar serviços de radiodifusão son9fa em ~ência 
modulada na cidade de Fortaleza, Estado do Cear~- tendo ~ -

Parecer favorável, prOferido 'em Plenáriô. "Relalor: Senador 
Dirceu Carneiro, em substlruição à Comissão de Educação; -

-12-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N• 12. DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeio do Decreto Legislativo 
n• 12, de 1994 (n• 319/93, na Câmara dos DeputadOs), qué at>rova 
o ato que outorga pennissão à Fundação Coltilral Cruzeiro do Sul 
para executar &elVÍÇO de radiodifusão sonora iiri IreqüêD.cia niodu
lada ua cidade de Sorocaba, Estado de São !'aulo;-lehdo 

Pareceres favoráveis, proferidos em PlenáriO. Relator. Sena
dor Meira Filho, em substituição à Comissão ~~~u_cação: 

-1° pronunciamento: favorável ao projeto; · 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi-

mentos concernentes à proposição. 

-13- --
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 18, DE i994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do ari. 375, VUI, 
do Regimento Interno.) 

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 Uda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora eni onda média na ci-
dade de Araguaína, Estado do Tocantins, tendo - - --

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Senador 

Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação. 

-14-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

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

Votação, em tilrno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 19, de 1994 (n• 254'93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda. para 
explorar setviço de radiodifusão de sons e imagenS (televiSão) na 
cidade de Anápolis, Estado de Goiãs, tendo 

Parecer fa,.;crlvel, proferido em Plenário. Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação. 

-15- -
PROJETo DE DECRETO lEGISLATIVO N" 23, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos teonos do art. 375, vm, do 
Regimento Interno.) 
Votação, em tilmo llnico, do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 23, de 1994 (n• 327/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão OlJtorgada à Rádio Montanhês de 
Bote!lios Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Bo~lhos, Estado de Minas Gerais, t~ndo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relatar: s_.wr 
Hellri<jlle Àlmeida, em substitUição à Comissão de Educação. 

~16- -
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N"24, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, vm, do 
Regimento lutemo.) 

Votação, em tilrno rtnico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 24, de 1994 (n° 328/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga pennissão à Fundação de Ensino Superior do 
Vale!do Sapucai para executar serviço de radicxlifusão sonora em 
freqüência mod:ul!!.da. com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relatar: Senador 
Lucídio Portela, em substituição à Comissão de Educação. 

~17:.. 
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 62, DE 1993 

(Incluldo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VUI, 
· do Regimento lutemo.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 62, de 1993 (n• 268/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a Concessão outOrgada à Sociedade -~dio 
Vila Real Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda onda média na cidade de Cniabá, Estado de Mato Grosso. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-IS-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N• 64, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
. vo n• 64, de 1993 (n• 275/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Emissora Paranaense S/ A para explorar serviço de radicxlifusão de 
sons e imagens (televisão), na cidade de Londrina, Estado do Para
ná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-19-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N• 69, DE 1993 



Agosto de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) . Quarta-feira31 4909 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do ati- 37$, Vlli, 
do Regimento Interno.) 

Discussão, em fumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n' 69, de 1993 (n' 313/93, na Câmara dos Deputados),que apro
va o ato que outorga permissão ã Rádio Mariana Ltda. para explo
rar setviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci
dade de Mariana, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de pare
cer da Comissão de Educação.) 

-20-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 21, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, ~6s termos do ort. 37~. Vlli, 
do Regimento IntelllO.) . . . . . . 

Discussão, ~~ turno único, do Projeto de Decreto Legislaii-_ 
vo n' 21, de 1994 (n' 292/93, na Câmara_dos _Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão da FM Râdio Independente 
de Arcoverde Ltda. para explorar seiViço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de A.rroverde, Estado de Per
nambuco. (Dependendo de parecer da Comissão àe Educação.) 

-21-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 16, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 3.3.6, b, do Regi
mento Interno.) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara n' 
16, de 1994 (n' 2248/91, na Casa de origem), que regulamenta o · 
art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviç-os notariais 
e de registro, tendo 

PARECERES 

- sob n' 132, de 1994, da Comissão de Constituição, Justi· 
ça e Cidadania, favorável ao Projeto com Emendas n°s 1 e 2; 

- CCJ, de redação; que apresenta;· 
- de Plenário, Relator. Senador Magno Bacelar, em substi-

tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pela re
jeição das Emendas n's 3 a 26, de Plenário. 

-22-
PROffiTO DE LEI DA CÂMARA N' 184, DE 1993 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara ll0 

184, de 1993 (n' 1.568/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
concessão de desconto nos valores dos ingressos em espetáculos _ 
culturais e artísticos parn pessoas idosas ou portadoras de deficiên~ 
cia fisica~ tendo _ _ _ __ 

PARECER sob n' 150, de 1994, da Comissão 
-de Assuntos Sociais, favorável, com Emendas de n% 1 e 

2- ÇAS? que apresenta. 

-23-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 27, DE 1991 

.. COMPLEMENTAR . . 

- -Vota~ em turno único, do Projeto de Lei do Senado no 
27, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Mausueto de 
Lavor, que regulamenta o§ 3°do ~· 192 da ConstituiÇãO F~c!_eral. 
que dispõe sobre a cobrança de juros reaiS ináiim.Os e dá outras 
providências, tendo _ 

PARECER favorilvel, proferido em Plenário. Relator. Senador 
Ney Maranhão, em subsiituição ã Comissão de Assuntos Econômicos. 

-24-
REQUERIMENTO N' 484, DE 1994 

Votação, eni turno único, do Requerimento n' 484, de 1994, 
do Senador Marco Maciel, solicitando. nos termos regimen~s. a 
convocação do Presidente e_ do Secretário do Conselho Nacional 

. de Segurança Aliruentar (CONSEA), Dom Mauro Morelli, Bispo 
de Duque de Caxilis, e Doutor Herbert de Souza (Betinho ), para 
prestar; perante o Plenário do Senado Fedetal, esclarecimentos so
bre o quadro de mortalidade infantil no Brasil, especialmente nas 
regiões mais pobres, e apresentar- áS SUgestões e medidas que o 6r
gão proporá ao Senhor Presidente da República, com vistas a en
frentar tão grave questão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Estã eucen-a
da a sessão. 

(LevanJa~se a sessão às l3J?Omin.) 

Ata da 113a Sessão, em 30 de agosto de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs.: Humberto Lucena, Nabor Júnior e Lucídio Portel/a 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUToS, AÇf/AM,SE_f'_8_ESENTES 
OS SRS. SENADORES: _ 

Alfredo Campos - Carlos De 'Carli - Chagas Rodrigues -
Cid Saboia de Carvalho - Coutinho Jorge- Dario Pereira- Dirceu 
Carneiro..;. Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy- Epitáci~ ~e~i
ra- Francisco Rollemberg - Gerson Camata - Gilberto Miranda
Henrique Almeida- Humberto Lucena- Irapuan -Costa-Júnior
Jacques Silva- Jarbas PassarirJbo- JoãQ Calmon- João França
João Rocha- Jonas Pinheiro- Jônice Trist~c>"" Josapbat MariJ:lho 
-José Ricba- Júnia Marise- Jutahy Magalhães- Lavoisie~ Maia 
- Louremberg Nunes Rocha- Lucldio Portella- Magno Bacelar-: 
Marco Maciel - Mauúcio Corrêa - Manro BeiiCYid~ _- Meira Fi
lho - Moisés: Abrão - Nabor Júnior- Nelson Carneiro - Raimun
do Lira- Reginaldo Duarte- Ronaldo Aragão- Ronan Tito- Ruy 
Bacelar - Teotonio Vilela Filho - Valmir Cainpelo - Wilson 
Mariins. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A lista de presença 

acusa o comparecimento de 4€? Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, ~laro ~~a sessão. _ _ -

Sob a proteção d_e Deus, iniciamos nossos trabalhOs. 
Há oradores fuscritos. , _ 
Çpncedo a palavra ao nobre Senador Gerson Camata, pri~ 

melro orador inscrito. 
·o SR. GERSON C.::AMATA (PMDB-ES. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn e 
Srs. Senadores, apresentei, na sessão da manhã de hoje, um projeto 
de decreto legislativO que objetiva proibir ou suspender as vendas 

- dos estoques de café do governo para os torrefadores, principalw 
mente, para a indúslria de café solúvel. Esse meu projeto tem por 
bas~ um artigo da lei que criou o antigo Instituto Brasileiro do 
Café. Essa lei, em seu penúltimo artigo, dizia que se algum dia o 
me viesse a ser extinto todos os seus bens_ passariam a ser pro
priedade dos cafeícultor:es, que seriam convocados pelo governo 
para decidir sobre o seu destino. Quando se extinguiu o IBC, no 
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Gov_eJ;D.O Collor, conforme a lei que criou essa. autarquia e profes- teiro, menos para o consumidor brasileirO -na prateleira.: do super
sava em seu penúltimo artigo. todos os seus bens, todos_os setlS es- mercado. _Ele está descumprindo um acordo internacional qui o 
toques passaram a ser propriedade dos cafeicult~s_que, por sua Brifsil assinoU: ão inVés--de promover a süS.teritação do preço, o 
vez, não foram convocados para decidir sobre o destino que pre- Brasil está subsidiando o consumidor estrangeiro, vendendo café 
tendiam dar a todo o acervo do antigo IBC. Se todo o acervo per- mais barato no mercado internacional. 
tence aos cafeicultores, o estoque de café- 17 milhões de sacas- --A meu ver, também, houve um descuido por parte do Mi
também passou a pertencer aos cafeicultores, com mais direitos nistério da Indústria, do Comércio-e do Turismo, que forveD.der 
ainda porque esse estoque foi adquirido pelo governo com recur- café à indústria nacional de solúvel. Noventa e dois por cento-do 
sos advindos do chamado confiSGQ_~anlbial. que era praticado so- café solúvel produzido :o.o Brasil é exportado. Ora, quando se ven
bre cada saca de café vendida para o exterior. de café mais barato do estoque do governo parn a indústria de café 

Nós estamos pretendendo, com esse projeto ae decreto le- sol~vel. estam9s barateando o preço do café para os consumidores 
gislativo, que o governo, através do Ministério da Indústria. do norte-arrie:rlcaíiõs,- franceSes e holandeses; não estamos baixando o 
Comércio e ao Turismo _e do Departamento NaCional do C3.fé. sus- preço do café para o conslimidor brasileiro. Os 8.% .de Café' soíúvel 
te os leilões, a venda indiscriminada de Café dos estoques dos ca- vendidos no Brasil, certamente não são vendidos para as pessoas 
feicultores que está em mãos 4o _governo, _até_ que os cafeicultores mais pobres, que são acostumadas a comprar p6 de café, como n6s 
convocados, confonrie a lei delermi.na._ se~apreSimtem e dig3-m qual todos fazemOS. Apenas uma camada muito rica da Sc:N;iedade brasi- -
o destino que querem dar àquele eStCXJ.Ue de café que está. ali guar- leira, a classe A, é que compra café solúvel. Tanto assim-que ape
dado nos armazéns do antigo IBC. Por que fizemos isso? Primeiro, nas 8% desse café é ven3ido no Brasil. 
porque a lei ®v e ser cumprida integralmente. Não se pode admitir o- .quit'Hesejamos, Sr.-- Presidente, Srs. Senadores, é que o 
um governo que não cumpre as leis. De-veria_ser zelo e interesse Presidente Itamar Franco atente para o que está acontecendo e, de 
do próprio gõvemo não mexer naqueles estoques enquanto não vontade própria, por ação adn:rinistrativa própria, determine a sus
convocasse a çafeicul~ra nacional para decidir, conforme man<J.a. a pensão_ dessas vendas indiscr4ninadas dos est.CXJ.Ues de café dos ca
lei, sobre o destino daqueles be~. Segundo, pOrque na venda de fei6ilt0re& cfUe estão.em ~os Qo governo, enquanto o Senado não 
café dos estoques governamentais, feitos pelo governo, que não apreciar o decreto legislativo que apresentei hoje, da mesma ma
lhe pertence. mas sim aos ca(eicultçres~ o governo está baixando 9 neira que, em outros casos semelhantes, Sua Excelência tem agido 
preço do café no mercado intemãdonal, mas nãó na p"iâteleira do num ato de respeito à decisão que o Legislativo poderá. tomar 50-
supermercado que, pelo CODtrário, está.-aumeniap.d~. - bre o assüilto. - -

Nas conversas que tenho .m!Wtido com c~eicUltores pelo ín- Os cafeiculto~s, repito, pelo que tenho ouvido deles, não 
terior do Espíiito Santo, que hoje é o segundo ~Of produtOr-de são contra a venda dos estoques-do governo; querem apenas que 
café do Brasil, eles até concordam com a vl}nda desses ~toques essa venda seja feita ·aos t.Orrefadores, por preços menores que os 
que lhes pertencem, desde que diminua o preço do café m. prate- de mei:cado, mas que esses mesni.os torrefadores assumam o com
le:ini do supermercado. O que se observa· _ç_ que esses estCXJ.ues, promisso de baixar também o preço do café nos supermercados. O 
vendidos através _de leilões, por parte do Departamento Nãcional café chegou a 200 dólares XÍO mercado iniernacioDal, e o Governo 
do Café, baixaram os preços do café para o oj>rodutor, que o estã brasileiro começou a vender esse café, indiscrinllnadamente. bai
vendendo por um valor mais baixo, mas não :reduzil:am o_pr~o do xando o preço para 160 dólares no mercado internacional. Entre-
café para o consumidor, no supermercado._ tanto, ele subiu na prateleira do supermercado. 

Deduz-se que atravessadores estão_ adquirindo esse café dos A saca de café, que os torrefadores compraram por 110 dó-
estoques guardados pelo governo e pertencente aos cafeicultores e lares, estã sendo vendida por 250 dólares para os consumidores 
estão manipulando essas compras para fazer especulação no mer- brasileiros. 
cado internacional. Finalizando, Sr. Presidente, apelo ao Presidente Itamar 

A prova disso é que há. pouC()s ~ a _Agência Reuter publi- Ffã.l:lco panr que determine a suspensão dessas vendas indiscrim.i
cou uma notícia muito interessante, dizendo que esse tipo de café, nadas-dos estoques de café, até que o Senado decida sobre o proje
vendido pelo Departamento Nacioi:J.al do Café- eo-i>ertericente aOs to de decreto legislativo. 
cafeicultores, para uso exclusivij.Dl~nte no mercado intem9, foj en- - Apelo-ao DNC...., Departamento Nacional do Café, paia qtie 
contrado em Buenos Aires. - estude com os cafeicultores. como manda a lei, uma maneira de se 

Quer dizer, algum atravessador sabido -_que reputo margi- vender café no mercado intemaciona1, no mercado nacional, mas 
na! nesse sentido, na atuação do coméiCio-~de __ caf~, andou co~:- que o preço do p6 de café sofra reduções na prateleira do super
prando-o e, ao invés de usá-lo no m.ercado b:).~ pãra -baixar o mercado brasileiro. E que essas vendas tenham _sempre o objetivo 
preço do p6 de café na prateleira do sujJemiCI-cado, está. colocan- de beneficiar-O consumid.or brasileiro e não de_ sufu;idiar o consu-
do-o no mercado internacional, provocaíldo a baixa do preço do mo de café pafa OS consumidores estrangeiros. -
café para os pfuduto<es do Espírito Santo e do BrasiL _- - Finalmente, apelo ao Ministério da ln9ústria, do Comércio 

Há um outro fato, Sr. Presidente e Srs. Senadores; (ple · pre: e do Turismo para que o Brasil cumpra o tratado que assinou com 
cisa ser considerado. O Brasil é um dos signatários da Associação a Associação dos Países Produtores de Café no sel;l.tido de ~stabili
dos Países Produtores de Café, que São Zl _países no múndo- iritei-- - zar e: sustentar os preços do ~-do internacional e b~tear o 
ro. Essa associação foi criada aqui em Brasília~ ·QUando o Brasil café para o conSumidor brasileiro. Se o Govemo se reunir com a 
assinou a ata de fundação dessa associação, ficoU Claro que o Obje- Câmara_ SetQri.al do Café e acertar a venda dos estoques privados 
tivo era promover a sustentação dos preços do café no mercado in- dos_ cafeicUltores àqueles torrefadores brasileiros que se compro
temacional. Então, o Brasil tem o compromisso de, juntamente meterem a baixar o preço do seu produto nas prateleiras dos super
com a Colômbia, Costa Rica, Costa dQ Marf!m. Iridonésia, Índia, mercados, certamente teremos a_solução para esse problema. 
México, promover a sustentação do preço do café ilo mercãâo in- Iremos até as últinias conseqüências, até o vento virar a fo-
temacional. lha, para que sCjã cumprida a legislação e para que o Govem_o njo 

Quando o Govemo brasileiro vende estoques -de café que lance mão de um estoque de café que não lhe pertence, prejudican
não lhe pertencem, repito, ele baixa o preçO do café nO mUndo i:à- do assim os cafeicultores brasileiros numa hora tão difícil para es-
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ses produtores. __ , 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eram as colocações- que goS

taria de fazer nesta tarde. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador Mauro BeneVides. 
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pronunçia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sfls e 
Srs. Senadores. na sessão de 9 de agosto, submeti à apreciação 
desta Casa Legislativa projeto de lei complementar que suprime o 
Imposto sobre MoVimentação Financeira;__ IPMF - atendendo A 
nova realidade emergente no País em função da implantação 
do real. 

Naquela ocasião, Sehãdores presentes eJfptessaratt'l.,-- em 
apartes solidárioS e positivos, ó seu ãpoio à iniciativa que, a partir 
de 9 de agosto, portanto, começou a tramitar nesta Casa. 

Dizia eu, Sr. Presidente, naquele discurso preliminar, que 
não teria sentido, numa inflação de 3%, 4% e até de 5%, como 
agora registra ó ffiGE, que continuássemos a-Cobrar de milhões de 
usuátios da rede bancária aquele tnl>uto representado por 0,25% 
de cada cheque emitido. 

A imprensa prOcedeu aos registres i.lidispensáveis, e a infor
mação ·que se teni é de que as autoridades fazendárias ainda relu
tam em admitir a-supressãO desse imposto que não-tem mais cabi
mento na atual conjuntura econômico-fmanceira vivida pelo País. 

Destaeo, Sr. Presidente, que quando justifiquei a proposição 
disse, com muita c~: 

Com o advento das medidas econômicas que im
plantaram o real como nova moeda nacional, verificou
se a necessidade de se ant~ipar o fim- da cobrança do 
IPMF. Porém, por se tratar de tributo previsto em sede 
constituciooãl,- somente a aprov_ação de uma emenda 
constitucional poderia determinar a antecipação de sua 
extinção. _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 

Optamos, no entanto, pela apresentação deste pro
jeto de lei__wmplementar, tendo em vista atender à ur
gência que se pretende imprimir ·a sua triunitação, pois 
com a revogação da Lei Corilplementar n° 77, de 1993, 
não pode ~ Executivo continuar cob'{alldo o imposto por 
falta de previsão legal. 

Destaque-se, por outro lado, que a previsão das 
autoridades do Ministério da Fazenda, em felinos de 
exereício de 1994, era da ordem de US$5 milhões. --

As info:rnfuções que me chegam, Sr. PreSidente, é qUe esse 
teto já teria sido virtualmente alcançado pela máquina de a.n:i:Cada· 
ção do Governo Federal. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex .. umaparte? 
O SR. MAURO BENEVIDES - Pois não, nobre Senador 

Jutahy Magalhães. 
O Sr. Jutahy Magalhães -cSenador Mauro Benevides, 

quero congratular-me com V. Ex a pelo requerimento de urgência 
que apresenta nesse momento porque creio ser necess-ário tomar
mos uma atitude aqui no Congresso em defesa dos contribuintes, 
principalmente da classe média. Quando foi instituia.o esse impos
to provisório, eu pessoalmente o defendi como uma das medidas 
necessárias para no fmal do projeto -chegarmos ao real, como aca
bou acontecendo. Acredito que V. Ex .. esteja movido exatamente 
pelo fato de que uma coisa é a cobrança do IPMF com inflação de 
40%,50%. " 

O SR. MAURO BENEVIDES - Petfeitamente, nobre Se· 
nador. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Mas outra coisa é a cobrança 
do mesmo imposto com inflaçãcyde 6% - que se -eS{á negruido -; -e 

pior seria se esta fosse de 1% ou 2% como se quer fazer acreditar. 
6 que representa 0,25% sobre 1%, 2% e o que representa 0,25% 
sobre 40%, 50%? São núriieros cómpletamerite diferentes. Tem ra
zão o Senador Gerson Camati quando disse-que qu-erem se utilizar 
do dinheiro que também não é do Tesouro para fazer pagamento 
de compromissos _do Tesouro. A propósito, o Fundo Social de 
Emergência, que deveria socorrer entre _outroS oS setores de Habi
tàÇão e Edncação prioritariamente, dentro de um compromisso 
avalizado pelo Ministro da Fazenda de então e pelas lideranças do 
Congresso, foi e é utilizado pata outras fmalidades. Veja bem. Se
nador, a ira santa do ex-Senador b"je Ministro Henrique Santillo 
quando lhe pedem para cortar pela metade as despesas da Saúde, 
como se pudéssemos fazer isso em um pais doente como o nosso, 
infelizmente; S. Ex .. dignamente respondeu que não poderia ser 
responsável pelo genocldio que isso aearretaria no Brasil. E quan
tas mortes já ocorreram em decorrência da falta de recursos para a 
Saúde pública? Podemos ver que tudo isso leva a uma política 
eleitoreira, poxque não se cumpre a obrigação do Estado, utilizam. 
se de recursos que, na realidade, não são recursos do Tesouro, 
preocupados em não se abrir qualquer bl)nlco no Plano. O Plano 
pode e deve dar certo. Deus queira que seja assim. Todavia, não 
pode ser com programação eleitoral. Tem que haver reajuste do 
Plano? Então, que o façamos logo. N"'ao se pode ficar fmgindo e 
discutindo sobre níveis diferentes de in.ffução; que a inflação atual 
traz resíduo do mês passado; Que daqui a 90 dias não haverá res
quícios de inflação. Por isso, V. Ex .. tem toda razão quando pede o 
requerimento de urgência. V amos resolver essa questão do IPMF. 
Quanto mais rápido melhor, melhor paxa a população, principal
mente para a classe média. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito obrigado a V. Ex', 
nobre Senador Jutahy Magalhães. V. Ex .. foi iealmente preciso, di
dático no posicionamento que assumiu, mOstrando-que -com uma 
inJlação de 4%, de 5%, até de 6%, cobrar-se pela emissão,de um 
cheque 0,25% é realmente um absurdo, um despropósito. E intei
ramente descabido. 

Portanto, a intenção que me animou a apresentar, no- dia 09 
de agosto. esse projeto de lei complementar foi exatamente para 
conduzir o Governo a uma decisão acertada. Ainda mais_porque a 
previsão de arrecadação desse tributo já foi prittiCamente alcança
da até o mês de julho. V. Ex' tem razão quando adverte para a 
nova realidade que passou a ser vivenciada pelo País. Não teria 
maiS sentido que milliões de usuários da rede bancãria continuas
sem a pagar esse tn'buto de 0,25% sobre os cheques que emitirem. 

Portanto, Sr. Presidente, quando discuti a matéria aqui, pela 
prime1ra vez, estava absolutamente convicto de que essa proposi
ção teria aeolhida unânime deste Plenário, de que nenhum dos Srs. 
Senadores oporia embatgos à sua aceitação. Acredito-que na outra 
Casa do Congress-o haveriamos de obter tamWxn o mesmo trâmite 
célere que se espera para a proposição. 

Quando fiz o primeiro prom.iriciámentO etn relação à maté
ria, cheguei até mesmo a delimitar o tempo: propus a data de 1 o de 
setembro para supressão do Imposto Provis6rio sobre Movimenta
ção Fmanceira. A própria caracteristiea de imposto provisório jus
tificaria a antecipação do té:rmino da sua vigência~ que, ao invés de 
31 de dezembro, seria justamente em 31 de agosto. Foi o qrie- Con
cebemos inicialmente. 

Como a matéria, depois de aprovada pelo Senado, será en
caminhada ao exame da Câmara dos Deputados, confio em que 
seja aprovada em regime de urgência tanto pelo Senado como pela 
outm Casa legislativa que compõe o congresso Nacional. Dessa 
forma, será viabilizada uma iniciaüVã que atende ao interesse de 
milhões de brasileiros. 

O Sr. Gerson Camata- Permite-IDe V. Ex .. um aparte? 
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O SR. MAURO BENEVIDES- C<>m muito prazer, nobre 
Senador Gem:on Cama ta. 

O Sr._ Gerson Camata -llustre Senador Mauro Renevides. 
ouvindo V. Ex1

\ certifiCQ-me de que, por ser um pouco profeta. é 
V. Ex•necessãrio e indispensável a esta Casa. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Gostaria que os cearenses 
pensassem como V. Ex•. 

O Sr. Gerson Camata- Tenho certeza de que pensam! V. 
Ex.•, quando apresentou o projeto, previu o que, de fato, está. acon
tecendo hoje. Como muito bem pplocou o Senador Jutahy Maga
lhães, uma taxa de 0,25% sobre um índice de inflação de 47% é 
quase imperceptível, mas sobre uma inflação zero - será a inflação 
do 'pr6ximo mês-- representará o imposto mais caro -do mundo. À 
época da votação do projeto que criou o imposto provisório - V. 
Ex• salientou bem isso - tive a oportunidade, em aparte a um dis
curso proferido durante o debate _sobre a matéria. de ressaltar o 
fato de que se tratava de um imposto que só funcionava para infla
ções altas. Esse tributo, a meu ver, até põe em risco o sucesso do 
Plano, porque, a partir do momento_ em que não. houver inflação, 
ou esta for próxima de zero, as pessoas vão ficar com muíto di~ 
nheiro no bolso._ O Govemot_ então, será forçado a expandir a base 
monetária. O dinheiro, em inflação zero - aciedito qrie será no 
próximo mês - não permaneCerá nos bancos. O cidadão, pata não 
pagar o imposto de 0,25%, terá o dinheiro no bolso. Essa taxa de 
0.25, em inflação zero, é elevada. Ora, qual seria a maneira de o 
Governo evitar que as pessoas circulem com mais dinheiro no. bol
so - aliás, devido a tantos assalto~ é perigoso --, passando a utilí
zar a rede 'bancária? Acabar ~om o imposto. E V. Ex" está prestan
do - já o tinha feito antes - a conrribuição de que o Plano precisa. 
Cumprimento V. Ex"por mais essa iniciaúva profética. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex', no
bre Senador Gerson Camata. Sabe-se que V. Ex". a julgar pelas 
pesquisas de opinião, está com _seu retomo ao ~enado já pratica
mente assegurado ... 

O Sr. Gerson Cama ta- Pesquisa não elege ninguém. 
O SR. MAURO BENEViDES - .•. em~o da lucidez e 

da brilhante atuação de V. Ex' na vida pública. · 
Esperamos que as umas confm:nem o prognóstico das pes

quisas. Que V. Ex" volte a esta Casa para -~bater, como fez há 
pouco, o problema dos estoques de café, chamando atenção do 
Governo Federal para essa questão vital dOs cafeicultores do seu 
Estado, até mesmo para o comprometimentO do País ein nível in
ternacional, signatário que é de um aGordo que V. Ex" destacou há 
poucos instantes. -

O Sr. Magno Bacelar- Permite~nie V. Ex"um aparte? 
O SR. MAURO BENEVIDES -Concedo o aparte ao ni>

bre Senadox: Magno Bacelar, com imenso praZer. 
O Sr. Magno Bacelar - No bt-e Senador Mauro Benevides, 

nesta tarde de profecias eu não me }XJderia furtar de dizer que de
sejo que a profecia do nobre Senador Gerson Cam.ata - inflação 
zero no próximo mês- seja realizada. Não acreditO, inas faço vo
tos para que aconteça. S. Ex .. antecipou-se ao meu aparte, pois dís
se que o Governo tem explorado muito o fato de que falta dinheiro 
nos bancos, de que o dinheiro está circulindo apenas na mão do 
brasileiro. Subscrevi, com muita honra, o pedido de u_rgência, mas 
acredito que o próprio Govérno, o Ministro Ricupero, qUe vai até a 
televisão pedir para que não se compre, não se consuma - o povo 
não está comprando nada, está precisando pelo menos de comer- • 
vá tomar providências para extinção imediata desse imposto que 
penaliza o povo brasileiro. Parabéns a V. Ex". 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex', no
bre líder Magno Bacelar, por ter apreendido, desde o primeiro mo
mento, o sentido _da minha proposição, Qtie, submetida à Casa no 

dia 9 de agostp, deixou de ser apreciada pela inexistência de quo
rum. E_ necessário garantirmos a ~aprovação do regime de_ urgên
cia, a fim de que, no menor espaço de tempo possível, tenhamos 
condições de submeter a matéria à decisão do Senado Federal e da 
Câmara dos Deprnados. 

Lembro-me de que quando apresentei o projeto, no início 
desse mês, todos os Senadores presentes, sem nenhuma divergên
cia, sem qualquer tipo de discrepância, expressaram solidariedade 
à ro.inha iniciativa. Agora o que pretendo é garantir o rito regi
mental da urgência, com apoio indispensável das lideranças parti
dárias desta Casa. 

V. Ex", nobre lider Magno Bacelar, veio ão meu enoofitro e 
espontaneamente assinou o requerimento de _urgência, ensejando a 
que, a partir de agora, eu pudesse bater à porta dos outros lideres 
partidários em busca de apoio a uma proposição que, a meu ver. 
atende ao ánseio de m.ilhões usuários da rede bancária e ajusta-se 
perfeitamente à nova realidade econômico-fmanceira_do País. 

Portarto, Sr. Presidente, quero, na tarde de hoje, repetindo 
todo_s aqueles argumentOS que]á ex pendi para justificar o meu pro
jeto de_ extinção do IPI'v1F. conclamar as lideranças partidárias para 
que ainda hoje assinem esse requerimento de urgência, a fim de 
que ele, examinado pelo Senado, possa privilegiar o projeto de lei 
cODlplementar que altera a Lei n° 77, que estabeleceu a cobrança 
de.0,25% s_obre todos os cheques emitidos no País. 

Fica, portanto, aqui caracterizada, mais uma vez. a minha 
posição. Espero que a ela se atrelem, pela clarividência, pelo des
cortino, pela sensibilidade, todos os lideres partidários. Estes, com 
certeza, inStarão as suas Bancadas a votar esse projeto, tornando-o 
víável para o seu imediatO encaminh~m,en_to à Câmara e, a seguir, 
a SafiÇão do Presidenteitamar Frauco. . - . . . . 
--- ______ ÇOmo cúnb.eçó de perto Õ Presidente Itamar Fnmco, estou 
absolutam~n-te certo, -Convicto; de que os autógrafos _respectivos, 
submetidos à decisão do Primeiro Mandatário do País, serão acata
dOs. Sua Excelência, tranqüilamente, sancionarã-eSse·projeto, ex
tingufudo uin imposto provisório que já não mais se adapta à reali-
dã.de fmánceirã do-País. · 

· · O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A palavra está fa
cultada. 

O SR. MAURÍCIO CORR1l:A- Sr. Presidente, peço a pa
lavra. 

' O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palavra 
aO riobre SeiÍador Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO tómA (PSDB-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre~idente, Sn e 
Srs. Senadores, hoje, por cOnvocação do eminente Presidente do 
Congresso Nacional. Senador Humberto Lucena, as lideranças 
parlamentares se.reuniram. na busca de solução que viabilizasse a 
votação do Orçamento Geral da União. 

Felizmente., depois de longa discussão, parece-me que o 
bom-senso prevaleceu. Trata-se de _uma questão angustiante, na 
medida em que o próprio Executivo retardou a iemessa do Orça
mento para o Congresso Nacional. É preciso levar em conta o que 
surgiu nesse ano atípico do Parlamento brasileiro. Em primeiro lu
gar, a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para 
apurar irregUlaridades na Comissão de Orçamento e os seus re:(le
xos, e as necessidades que passaram a existir para, pedagógica e, 
terapeuticamente, serem feitas as adaptações necessárias ao Orça
mento_ Gerãl da União. 

Não se pcxle acusar o Governo de ter__ atrasado propositada
mente; foram fatos supervenientes que surgiram-e que, para corre
ções futuras, temos que ter cuidados daqui para a frente. 

Sr. Presid_ente, além desse a,specto. produzido pela Comis
são Parlamentar de Inquérito sobl;e o Orçamento, Velo -o plano de 
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estabi.liza.ção ecoilômica, que exigiu lam.bém. que o Govemõ fizes
se readaptações na proposta orçamentária. Eis a razão peL:i qtial o 
Executivo atrasou na remessa do Orçarilentó pará ó Congresso Na
cional. A proposta orçamentária chegou aqui - salvo- engano - no 
final de maio, e paSsamoS o fmal de ri:laio, jüiilio-e julho, pratica
mente agosto, sem que ela fosse votada. E as reclamações dos Go
vernadores, dos Prefeitos, enfim, de tOda a sOCiedade brasileira, fo
ram mais do que justas, porque o Congresso precisava votar o Or-
çamento Gerl!l da União. -

Uso da palavra especificamente para dizer que~ pOr ter ou:· 
vido acusações de que o Governo seria o responsável pelo atraso 
na decisão da votação-sobre o Orçamento-, ningUém tem ínais m~ 
teresse do que o próprio Governo· em ver ·o Orçamento da Upião 
votado. Por quê? Evidentemente que o Governo tem administrado 
este País através dos duodécimos. Somente ~pós a aprovação defi.~ 
nitiva do Orçamento é quê as verbas corisignadas poderão ser con
templadas para os diversos setViços a que se destinam. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. MAURÍCIO CORR:tA - Ouço 9 aparte do nobre 

Senador Mauro Benevides. 
O Sl". Mauro Benevides - Nobre Senador Mauricio Cor

r&, ontem cheguei, num breve pronunciamento, liori:radO ainda 
com um aparte de V. Ex a, a discutir essa =temátici. -defenderido, na
quela ocasião, a tese de que a responsabilidade deveria -ser com
partilhada pelo Legislativo e pelo Executivo. Até mesmo cheguei a 
tentar uma justifiCativa que· se--incorp:orãiii à própria diretriz do 
Executivo de ajustar os números inicialmente proJ?ostos em fu_nçãO
da aprovação do FUndo Social de Emergência. Agora, o que-disse
aqui- e V. Ex'· ouviu, atentamente- é que nãõ'----se pOderia im!Xitar 
exclusivamente ao CongreSso a· responsabilidade pela protelaçãO 
na votação dessa- Ifiãtéria. Ainda ho~. na reunião de Líderes, a que 
V. Ex• também compareceu, representando a sua Bancada no Se
nado, rechaçamos aquela tes~ que chegou a ser enumerada, de não 
se votar agora o Orçamento de 1994. V. Ex• sabe __ que, na breve in
tervenção que flZ;ant.es-de ir até à Comisslo de Justiça CUmprir
também os meus encargos de Membro daquele Colegiada, entendi 
que teriamos que votar o OrçamentO, ou o Parecer Marcelo Bar
bieri, que foi afastado ·agOra por' implicaçõeS- ae natureza técnicá~ 
ou qualquer outra alternativa que represei:ttasse a VotãÇãc) dó-Orça~ -
mento pelo Congresso. Se essa votação não ocorrer, V. Ex• pode 
ficar absolutamente certo de que o desgaste de todos nós, SenadO
res e Deputados, será imensO, porque -oom. O -tempo-de vida legisla
tiva que possuó e cOm a -própria foriiiãção jtitfdiCO:legiSlaúv~ gue 
assiniilei ao longo desse tempo, sempre identifiquei õ Orçamento 
como a mais importante das proposições votadas em cãda Sessão 
Legislativa. Ora, no própriO instante ein que aescumprifiios-aquilo 
que é missão constitu_cional nossa, e nãõ adianta $~~_mfõâY aqlli O!J" 
ali, que foi o Fundo Social de Emergênéia, -oU -foi o Presidente que 
teve que ajustar os números, o fato é- que o Congresso; não votan
do, experimenta um desgaste diante da opiniãO~ Pública do País. E 
os órgãos de CPDIUnicação serão implacáveis na condenação do 
nosso posicionamento. Daí por qtie, ao apartear V. Ex•, cjuero des
tacar esse fato: Legislativo e Executivo são responsáveis pelo que 
ocorreu. Agora, não podemos-ê permitir que se alongue e se alas-
tre essa procrastinação que até aqui se VeiifiCól.i. Devemos ·apto-
veitar o esforço concentrado e votar 6 Orçamento, a fim de que ga
rantamos ao Poder Executivo -aqueleS-rectiisóS indÍsperisáveis à 
execução de obras de melhoramentos que estão sendo aguardados 
por Estados e MunicípiOs, eriflril; ·pelã.- própria -Cbíriullidade brasi
leira. Portanto, a responsabilidade terã que ser compartilhada. 
Agora, o Congresso não pode mais deixar de decidir, nesse esfor
ço concentrado. em tomo do Orçamento da União'de !994. 

O SR. MAURÍCIO CORRJi:A -Senador Mauro Benevi-

des, faço justiça a V. Ex•, que lhe deve ser deferida sem_ cláusulas 
de condicionamento -justiça plena - porque ontem aSsisti e apar
teei o seu discurso, e sei da sua preocupação com o Orçamento 
não só agora, mas tainbém através -de pronunciamentos anteriores, 
que têm acompanhado a sua vida pública desde que cheguei ao Se
nado Federal. 

V. Ex• tem toda a razão, ou seja, não quero escusar o Go-
verno da sua responsabilidade porque o mesmo foi obrigado a 
atrasar a remessa da última prop:;sta orçamentária por razões su
petvenientes, que dizem respeito aos dois aspectos que rapidamen
te salientei. Nós hoje discuúmos a questão lá - e V. Ex• estava 
presente - e sabe-perfeitathente que ó ·reSultadO foi o que deveria 
ter ocõnido; quer dizer, chegou-se a uma solução consensual, 
mesmo entre todas as que não eram boas essa era ;1 melhor. Falei 
lá, naquela hora, citando o que dizia o velho Barão do Rio Branco: 
entre muitas situações que não servem deve-se escolher a menos 
pior. E foi o que fizemos. porque se não votássemos o Orçamento 
seria um desastre, porque a Constituição Federal determina e essa 
é obrigação do Congresso. Nós, Parlamentares. não nos poderia
mos eximii dessa responsabilidade. Isso seria trágico porque; repi
to, a Constituição resetVa essa competência ao-COrigtesso Nacional. 

Feli.zhrente, prevaleceu o bom-senso no sentido de que o 
Congresso deveria examinar a proposta dO Governo e fazer os 
ajustes nas questões maiores. Por exemplo, a área da saúde está 
com problemas e por- isso é necessário que se façam remanejamen
tos com relação à mesma. Então, que eles sejam feitos. E assii:n 
por diante, no que diz respeito a outi-ã.s--áreaS -do serviço público. 
Todavia, o Congresso não poderia cruzar os braços diante da gra
vidade da situação em que nos encontramos. Como eu disse, este 
foi um ano sui generis e o Congresso não poderia deixar de votar 
essa proposta orçamentária. É lamentável, Senador Josaphat Mari
nho, jii que o Deputado Marcelo Barbieri fez um trabalho âigno, 
fez um trabalho honrado; ouviu 530 Parlamentares. atendeu às rei
vindicações possíveis- não todOS Os fm'lame:ritares. Quinhentos e 
trinta, foi o número que efe atendeu. 

Eu ainda imaginava que, mesmo que se aprovasse o Orça
mento, ou a proposta do Relator, resultaria impraticável essa ·vota
ção porque ela s6 se daria depois do dia 3 de outubro. e todas as 
emendas, apresentadas pelos Deputados, na verdade, não seriam 
mais recebidas. Os órgãos a que elas se destinavam não seriam be
neficiados pela exigüidade do tempo. -EStamos; armai de contas, 
no fmal de agosto e, se prevalecesse essa rota, na verdade, o rela
tório do Relator s6 seria aprovado - quem sabe - no fmal de outu
bro, e ainda tenho minhas dúvidas. 

- O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Mauricio Corrêa? -

O SR. MAURÍCIO CORR:tA - Com o maior prazer, 
ouço o aparte de V. Ex•. -

O Sr. Josaphat Marinho- Estimaria- saber. através da pa
lavra de V. Ex•, que me dá a impressão de que fala como Líder do 
Governo ... 

O SR. MAURÍCIO CORR:tA- Sim, falo como Lider do 
Governo. 

O Sr. Josapbat Marinho -Gostaria de saber qual foi, efe
tivameilte, a decisãO das Lideranças-com a Presidência do Con
gresso. 

O SR- MAURÍCIO CORR:tA- Asodecisões das Lideran
ças foram as seguintes: o Congresso - o Presidente da Mesa - co
locaria em votação a proposta orçamentátia origi.nátií do Governo. 
Parece-me que são trinta e cinco grandes alterações que serão fei
tas, que já te!riam sido_ mais ou menos ajustadas pelas Lideranças. 

-- Confesso a V. Ex• qUe estou assumindo a Liderança do Go
verno em caráter precário, e até apiovelfo-a opOrtü.nidade para <»-
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mUD.icar que o nobre Senador Pedro Simon está realizando uma 
bateria de exames no Rio Grande do Sul, devendo estar ausente 
das atividades parlamentares por cerca de dez dias. 

Prosseguindo, Senador Josaphat Marinho, resultou desse 
entendimento que votar~se-ia exatamente a proposta do Governo 
com essas alterações fundamentais, que eles chamaram de modifi
cações ''macro11

• E como isso seria feito? Por meio das Lideranças, 
para que o Congresso não se eximisse da sua responsabilidade de 
votar o Orçamento ainda este ano. 

O Sr. Josaphiot Marinho -E as emendas dos Parlamentares? 
O SR. MAURÍCIO CORRJ!:A- Gostaria somente de con

cluir a resposta a V. Ex'. O Orçamento de 1995 já chegou. Na ver
dade, ele está. se encavalando ao Orçamento de 1994. Veja V. Ex .. 
o drama. Pelo que resultou das conversações, deverá ser votada a 
LDO, exatamente para abrir caminho para a·votação_do Orçamen
to de 1995. 

As emendas dos Senadores e Deputados serão prejudicadas. 
A ventou-se a possibilidade de se colocarem essas emendas, à gui
sa de sugestão, nas mãos das diversas Pastas. Evidentemente, tra
ta-se de um constrangimento, o que não Seria recomendável, e essa 
proposta não passou, até porque os Senadores e Dej:Utados pode
riam não concordar. O que prevaleceu foi que as emendas seriam 
automaticamente reincluídas para apreciação nesse Orçamento de 
1995. 

O Sr. Josaphat Marinho - Ou seja, as emendas para 94 
irão para o Arquivo? · - ··--:--- -

O SR. MAURíCIO CORRJ!:A- N'ao há dúvida quanto a 
isso, Senador. ~ -

O Sr. Josaphat Marinho- E lamentável. 
o SR. MAURíciO coRRtA- É lamentável. 
O Sr. Josaphat Marinho - É extremamente lamentável 

que o Congresso retarde por tanto tempo a votação e acabe deci
dindo contra si mesmo. - - - - __ _ 

O SR. MAURÍCIO CORRJ!:A- É verdade, estou de pleoo 
acordo. Essa é a melhor das piores soluções adotadas, porque não 
havia condições de encamlnhar-se outra solução. Gostaria de dizer 
a V. Ex•, pelo apreço que lhe tenho, que, ootno Líder do Governo, 
mantive-me em silêncio durante a reunião; falei somente ao finai 
da mesma para manifestar a minha preocupação, como Parlamen
tar, em face daquilo que poderia predominar no sentid_o da ausên
cia do Congresso na sua obrigação de votar o Orçamento da Repú
blica. 

De tal modo que espero se possa votar o Olçamento ama
nhã. Se houver obstrução- estou sabendo que isso pode ocorrer--, 
que não se vote o Orçamento, mas aí será uma responsabilidade do 
Congresso, não mais do Governo. 

O Sr. Josaphat Marinho - As Lideranças terilo certeza do 
apoio das respectivas Bancadas para a exclusão das emendas? 

O SR. MAURÍCIO CORRtA- Creio que não, Senador. 
Isso foi avençado como solução alternativa, mas, evidentemente, 
cada parlamentar terá liberdade de exercer o seu direito no m<>' 
mento da votação; se houver impugnação ou obstrução, é claro 
que não haverá Orçamento. 

Essa foi uma linguagem uniforme resultante-desse fato que 
surgiu: ou se tem o Orçamento de 1994, ou não se tem !J].ais esse 
Orçamento. Esta é a dura realidade. 

Entretanto, se pozventuia houver uma_ minoria. ou uma 
maioria que não queira aprovar o Orçamento, deveremos tentar 
votã-lo talvez para o mês de dezembro~ votando-o em novembro 
ou no final de outubro, se conseguirmos. 

O Sr. Josaphat Marinho -Senador Mauricio Conêa, gos
taria apenas de concluir um :raciocínio. Ressalvo completamente a 
posição de V. Ex', que é Llder nesta hora, ruas essa solução a que 

chegaram as Lideranças dã-me a impressão de que o retardamento 
já foi feito exatamente para isso. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Mauticio Corrêa, per
mite-meV. Ex• um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRtA- Tem V. Ex' o aparte, Se· 
nador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Mauricio Conêa, estoo 
estranhando um pouco esse acordo. Em primeiro lugar,_ V. Ex11 fala 
em modificações "macro" no Orçamento. Esse é um termo do 
"eoonom.ês"; não sei quais seriam essas modificações "macro", e 
gostaria que V. Ex• me explicasse a respeito. Elas referem-se a po
líticas globais do País, com alocação de recursos para essas políti· 
cas globais? Será que, fmalmente, teremos uma politica agrícola, 
uma política de saúde, uma política de saneamento, uma política 
de habitação, e outras políticas de que necessitamos e até hoje, in
felizmente, não conseguimos por-meio dos orçamentos? Será que 
vamos conseguir isso? S_erá que essas modificações "macro" refe
rem-se a isso? 

O SR. MAURíCIO CORRJ!:A - Creio que sim, Senador 
Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permita-me aproveitar este 
a~e para parabenizá-lo pela função d_e LíderdQ Governo. 

O SR. MAURíCIO CORRtA- Muito obrigado. 
O Sr. Jutahy Magalhães - O Governo estará muito bem 

representado por V. Exa, porque o Líder do Governo deve ser um 
dos amigos do Presidente, disposto a sempre estar aqui presente 
para defendê-lo de qualquer tipo de acusação pessoal, de divOJl!ên
cias de opinião, mesmo da politica administrativa. E V. Ex.':.., não 
só pela sua capacidade intelectual, como também pelas ligações 
pessoais com o Presidente, estará apto a realizar esse trabalho com 
proficiência. Gostaria de saber mais a respeito da questão, pois, da 
forma çomo fqi CQlocada por V. Exa, não senti que houve. de fato, 
um_ acordo, já que o mesmo está dependendo de circunstâncias. 
Não sei se todas as Lideranças tiveram condições _de falar em 
nome dos seus lidemdos e assumir o ·compromisso de não pedirem 
verificação de quorum, ou se existem algumas que não ei11r.lram 
nesse entendimento. Esse é um ponto sobre o qual gostaria que V. 
Exa me informasse, para saber o que faremos amanhã, pois se vier
mos a este Congresso e não tomannos qualquer decisão, rião tere
mos çomo explicar isso à população. Da mesma forma, também é 
inconcebível que, depois de tantas procrastinações do Governo Fe
deral, cheguemos ao fmal dessa discussão sem termos um acordo 
feito e prejudiquemos todas_ as manife~tações internas do _Congres· 
so. Não sou favorável a essas emendas de congressista~ preferia 
que as emendas fossem feitas de fonria g}obal, e nã-o pulverizadas. 
Como já foi também demonstrado pelo Senador J osaphat Marinho, 
não tive segurança desse entendimento. Era essa a explicação que 
gostaria que V. Exame prestasse, sobre se_ o acordo foi feito entre 
todÕs os Líderes dos diversos partidos, da Câmara e do Senado, 
tendo havido, portanto, um compromisso de aceitar o voto de lide
rança ou se vai ser feito algu1ll pedido de verificação de quorum 
na hora, a fim de se verificar quem tem maioria. _ _ _ 

. O SR. MAURíCIO CORRJ!:A- Ao que sei, todas as Li
deranÇas estavam representadas nessa reunião. No entanto, o fato 
de alguém, porventura, pedir verificação de _quorum insere-se na 
competência, na atividade subjetiva de cada parlamentar. 

O Sr. Jutaby :Magalhães- Não houve, portanto, compro
misso dos lideres de'se fazer votação de Liderança? 

O SR. MAURÍCIO CORRJ!:A - Não houve compromisso 
das Lideranças presentes de que se faria votação de Liderança. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Para a LDO e para o Orçamen
to, ou só para -a LDO? 

O SR. MAURÍCIO CORRJ!:A -Para a LDO, não; somen-
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te para o Orçamento. A LDO está -em liVre d$_cussão, a1Jom à _tarde. 
O Sr. Jutahy Magalhães- Portanto, não haveria discussão 

para o Orçamento de 94? 
O SR. MAURÍCIO CORRJl:A- Não haveria discussão. 
O Sr. Jutahy Magalhães- A Mensagem seria votada_ da 

forma como chegou, :eor votos de Liderança? 
O SR. MAURICIO CORRJl:A- Exatamente. 
O Sr. Jutahy Magalhães - Aceitaram aUs _aquela proposta 

-usando um termo não muito regimeiital- -"fajU.tã.", de cada :um 
levar as emendas para os Ministérios, para deixar lá como suges
tão para ver se S:eriãm aceitas? Aceitaram até isso? 

O SR. MAURÍCIO CORRJl:A - Isso não posso responder. 
A discussão foi feita. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• afn:mou que teria havido 
essa sugestão, que não sei se chegou a ser debatida ou não. 

O SR. MAURÍCIO COfmtA - F9ram feitas várias. su
gestões, mas eram ·mexeqüíveis. 

Primeiro, se não Se votasse o Orçamento _agora e-se deixasse 
para fazê-lo em outubro, resultaria impratiCáv-el essá V~o. por-
que já estarlamos espremidos no fmal do ano. .. . _ 

Teremos eleições no dia 03 de outubro; depois, o resultado 
da eleição para governador, e uma nova Cª-Illpanha ;:tté ~ 
as eleições. Ninguém sabe, na verdade, quando pOderia ser vOtado 
esse Orçamento, e correriamos o risco de passar este ano sem ter
mos votado o Orçamento de 1994. 

No que diz respeito ao mérito, devo dizer a V. Ex• que pe
guei o bonde andando. Quando cheguei nessa reunião, boje, as 
discussões já estavam um jlOUCO adiantadas; mas, da parte de que 
participei em clia.Dte,-o Consenso que predominou foi no Stmtido de 
que se aprovasse o Orçamento que veio do Governo com algumas 
correções, algo em tomo de 35 sugestões - não posso precisar para 
V. Ex"- relativas à Agricultura, à Saúde, à Previdência.. Ninguém 
mencionou quais seiiani essas 35, mas isso foi possível apurar. O 
pior; Senador Jutahy Magalhães, seria_ _se ~ h_ou_ves~ a aprova
çãv do Orçamento. Das soluções, essa foi a m"elhor. Entretanto, 
nã<:>-qUero dizer que ela tenha sido boa. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Estou estranhando, Senador, 
porque com toda a experiência que acumulei nesta Casa, assim 
como V. Ex .. , o Senador Josaphat Marinho e todos_os demais, ~ão 
vi, até hoje, nenhum acordo tão aéreo. Fala-se~ ex_istênç:ia de_ 35 
macroemendas, mas não se diz quais são, o que impossibilita-tún 
entendimento sobre a votação, através de voto de liderança; não há 
a costura de quais os assuntos que setão tratados, quais as modifi
cações que selilo realizadas. Participei de vários entendimentos de 
liderança nos quais a discussão ia até_ o f~. até nas v~gulas. Se 
mudasse uma vírgula, acabava. ____ _ 

O SR. MAURÍCIO CORRJl:A - Talvez eu uão tivesse 
completado o meu raciocínio para explicar. NãÕ é-qUe essas 35 su
gestões ou emendas teriam sido avençadas de tal modo que elas 
seriam aprovadas ou :reaiSadas. Não, apenas aventoU~ essa solu
ção. Agora, a discussão dessas 35 emendas ia se dar agora à !arde. 
na reunião de todas as Lideranças, com a preSença dos parlamenta
res que desejassem. 

O Sr. Josaphat Marinho- Pennfle..me V. Ex• uma nova 
intervenção? 

O SR. MAURÍCIO CORRJl:A- Per[eitalne!lfu, Senador. 
O Sr. Josaphal Marinho- Atente V. Ex" em que eu não 

pretendo atribuir-Jh~ responsabilidade quanto às matérias a respei
to das quais discutimos.-Fica--isoo muitG-elaro.- Apenas-aproveito .a 
presença de V. Ex• na tribuna para manifestar-a :iiüiiha inconformi
dade. As coisas são decididas como se; os_L~ fossem tirulaJ;es 
dos nossos direitos _de i-epresentantes. Nós nãO lhes transferimos 
p:rexrogativas dessa natureza_. Om, primeiro, n6s apresentamos as 

emendas iniciais~ com a revisão do_Orçamento, fomos convocados 
a rech.I_:ti-las a 25. Unia. fÕrma de igualar o número de emendas; as 
25- emendas fOiam por todos apresentadas; agora, elas' são sunla
riao:!ent~ desprezadas. As Bancadas não são ouvidas, é o que estou 
sentindo aqui. Pergunto: Por que não se estabelecer um critério in
termediário de flxar um valor padrão _e as emendas serem igual
mente reduzidas? Ou.haveria ~o para fazermos as 25 em.e_ndas 
ou não haveria. Se foram autorizadas é porque Se admitiu a poSsi-

. bi.lidade da d.istri.l;>ujção de_ recursos para entidades e municípios. 
_ Por que agora não se estabeleceu também um critério r.!!ZQável: fi
xar um teto e dentro desse teto haver a distribuição para todas_ !I-S 
emendas? Por que hã de prevalecer apenas o critério radical e arbi-
trário das Lideranças da supressão das emendas? . . . . _ .. 

O SR. MAURÍCIO CORRJl:A- Devo dizer a V. Ex" que 
essa sugestão surgiu na reunião. Falou-se em agregar a esse texto 
da aprovação do Orçamento um mecanisrilo normativo, segundo o 
qual se reservava um determinado Valor para atender a essa rubrica 
a que V. Ex• fez refei:ência, mas ela foi afastada por algum fato 
que não recordo neste instante, não sei se de natureza legal, regi
mental, ou coisa que o valha; mas ela chegou a ser mencionada 
porque a reunião foi muito prolongada. 

Senti a preocupação do Presidente do Congresso Nacionat 
Senador Humberto Lucena, e a preocupação do Presidente da Câ
mara,. Deputado Inocêncio Oliveira. Imagine V. Ex•, Senador Jo
saphat Marinho, esse parlamentares, que são candidatos, chegarem 
às suas bases sem que o Orçamento _da União tenha sido votado! 
Pouco importa para o povo. A imprensa irá explorar isso com ga
lhardia, se o Congressg não votar o Orçamento. O que prevaleceu 
foi a--preocupação de o País não ficar sem Orçamento. Os parla
mentares retomam às suas bases, e a televisão anuncia: ''Eles se 
reuni:ram, em Brasilia mais uma vez e não votatam nada, não fJ.Ze
:ram nada". Com a imagem que temos, com o desgaste que vimos 
sofrendo, a solução que me pareceu correta foi a que prevaleceu 
no consenso. Não é o -melhor. 

O Sr. Josaphat Marinho - Chegarão também com a la
mentável notícia de que abdicaram de um mínimo de ajuda a mu-
nicípios e a instituições idôneas. ' 

O SR. MAURÍCIO CORRJl:A - Mas teuho a impressão 
-de que isso será equacionado agora na reunião da tarde, Senador. 

O Sr. Josaphal Marinho - É de esperar que encontrem 
uma solução razoãvei, porque essa primeira anUnciada é-uma solu
ção, inclusive, desrespeitosa a todos nós que cuidamos de aceitar 
os critérios originariamente assentados. E à base deles, fizemos 
emendas e até com.unica.mos a ~ti~es .e municlpios.. _ . 

O SR. MAURÍCIO CORRJl:A- Quero dizer a V. ~Ex" que 
concordo plenamente com o argumento apresentado pelo nobre 
Representante da Bahia. Não há divergências entre nó&, como não 
hã divergências entre mim e o Senador Jutahy a esse respeito. 
Agora, o resultado que eu trouxe aqui foi o que foi possível produ
zir-se naquela reunião para salvar o Orçamento de 1994. Não te
nho absolutamente nada com isso. Penso exatamente como V. 
Exllg a esse respeito. Entendo _que a atividade do Congresso ê de 
todos nós e as lideranças não devem avocar responsabilidades que 
pertencem à consciência de cada parlamentar; mas foi a solução 

. ençontrada. 
_ . l'edi a palavra em face de especulações que surgiram de ~que 

o Governo não queria aprovar o Orçamento, que o Governo é que 
estava retardando a aprovação do Orçamento. IssO" não é verdade. 
O Presidelllo_da_RJ>p4!>!i"'l est4 empenbadol)aaprovação do Orça
mento, pois não é possível adminjstrar este :País em dUOdéciiDõs~ 
Portanto, não procedem essas especulações. Eu nego, veemente
mente, que o Presidente da República não tenha querido aprovar o 
Orçamento. 
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Chegou-se a esse resultado, que é o melhor para todos nós, 
reitero aqui. graças à participação do Presidente do Congresso Na
cional. Senador Humberto Lucena. e do Presidente da_ Cãnma. 
Também estivemos presentes a essa reunião; com aS adV:_ertências 
e a assessoria necessárias. Do contráriO, não tCrlamos orÇamento. 
E também não sei se teremos, pois pode ser que na sessão de ama
nhã não se aprove nada, o que será um absurdo. É preciso que haja 
um Orçamento. 

De tal modo que s6 posso louvar o gesto do Presidente do 
Congresso Nacional, pelo seu patriotismo, pela sua altivez em ter 
conduzido a reunião daquele jeito para _que o Brasil tivesse o seu 
Orçamento. NO mais, estamos tocando a mesma partitura, dentro 
da mesma harmonia. - -

Muito obrigado. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Maurício Co"êa, o 
Sr. Nabor Júnior, 2° Secretário, deixã a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pele Sr. Lucídio PorteOa, Su
plente de Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Mauricio Corria, o Sr. 
Lucídio PorteUa, Supfe.nte de Secretário, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupáda pelo Sr. Humberto Lu
cena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Maga.Ib.ães. -- .~ --

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S.t-s e Srs. Senadores, Rui 
Barbosa, na sua memorável "Oração aOs MOÇOS 11

, disse aos jovens, 
tecendo um paralelo entre a oração e o trabalho: 

Oração e trabalho são os recursos mais poderosos 
na criação moral do homem. A oração é o íntimo subli
mar-se da alma pelo contato com ~s. O trabalho é o 
inteirar, o desenvolver, o apurar das energias do corpo e 
do espírito mediante a ação contínua de cada um sobre si 
mesmo e sobre o mundo onde labutamos. 

O indivíduo que trabalha acerca-se continuamente 
do autor de todas as coisas, tomando na sua obra uma 
parte, de que depende também a dele. O criador começa 
e a criatura acaba a criação de si mesma. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, trouxe à lembrança essas 
considerações de Rui Baxbosa ao ler na imprensa do País, durante 
os últimos meses, numerosas informações relacionadas à. situação 
do emprego no mundo e no Brasil de nossos tempos. 

As informações havidas descrevem ·uma realidade muito 
máis próxima da interpretação bíblica do trabalho visto como cas
tigo pela desobediência do que de visão de Rui, segundo a qual o 
homem que trabalba acerca-se continuamente do autor de todas as 
coisas. A realidade que transparece é de privação, pela ausência de 
oportunidades de emprego, ou de sofrimeuto, pelo emprego mal 
remunerado ou executado em condições duras, em muitos casos 
próximas à escravidão, de modo espedal nos países em desenvol
vimento como o Brasil. 

Atenho-me à questão do desemprego. 
O desemprego, hoje, atinge milhões de pessoas nO mundo 

todo, tanto nos países ricos quanto -nos pObres; constituindo-se, 
sem dúvida, em um dos mais sérios problemas sociais da atualida
de. Talentos preciosos são desperdiçados por falta de oportunida
des, e outros tantos embotam~se já na infância, por falta de alimen
to; e o sonho de milhares de jovens esvai-se porque não há pers
pectiva de trabalho. 

De acordo com dados em poder da Organização Iutemacio
nal do Trabalho- OIT, dos quinhentos e doze milhões de habitan-

tes da Europa, incluídos os países do ex -bloco soviéticO, trinta mi
lhões e setecentos mil, seis por cento, estão desempregados; nos 
Estados Unidos, dos duzentos e cinqüenta ~cinco mil&ões de habi
tantes, doze milhões e setecentos nril. c;inco por cento, não têm 
'emprego; na Ásia. dos ires bilhões e duze:qtos e trinta milhões de 
habitantes, cento e noventa e três milhões e novecentos mil encon
tram-se desempregados; e na América latina, quarenta e cinco mi
lhões e setecentos mil dentre os seus quatrocentos e cinqüenta e 
sete milhões de habitantes, dez por cento, não têm emprego. 

Nesse contexto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Brasil 
não apresenta mellior desCJrpenho. 

Recente pesquisa por amostra de domicílios efetuada pelo 
Iustituto Brasileiro de Geograf"m e Estatística'- IBGE e materiali
zada no Mapa do Mercado de Trabafuo no Brasil revelou que vinte 
milhões de brasileiros, o que correspOnde à população do Peru, en
-contram-se desempregados ou recebem menos que um salário mí
nimo por mês, 00 mesmo não recebem nada pelo que fazem. 

A realidade expressa por esses números poréin é mais grave 
iinda, considerando que são indicadores de um mercado de traba
lho profundamente pouco estruturado, apesar das leis e -dos sindi
catos existentes, com distorções aberrantes para um país detentor 
do nono Produto Interno Bruto- PlD - mundial. 

Vinte milhões de subtrabalhadores permitem imaginar de 
setenta a oitenta milhões de pobres, dos quais uma parcela vive na 
mais absoluta indingência. . 

Os númerOS ~utiliza<]os pelâ "Ação da Cidadania contra a 
-FoDie e a Miséria--e-}>ela Vida" afnmam ainda que há no mercado 
aproximadamente Um milhão e novecentos mil crianças com idade 
entre dez e treze anos. Do total de sessenta e dois milhões de brasi
leiros ocupados, cerca de trinta e um milhões nada contribuem 
para a Previdência Social. Além disso, a média salarial da mulher 
trabalhadora negra ou parda é a metade da renda da mulher branca. 

Outro dado_ trazido pelo relatório do IBGE refere-se à con
centração da renda: aproximadamente a metade do dinheiro prove
niente do mercado vai para dez por cento dos trabalhadores. O 
Distrito Federal possuí a melhor média no âmbito dessa concentra
ção: oito Salários .mínimos. enquanto à médúi nacional é de quatro 
salários, isso nãO obstante ter Brasília o maior fndice_de desempre
go do Pais, que, em janeiro, de_ acordo cOm o DIEESE, em de 
quinze vírgula dois por cento contra os seis vírgula seis por cento 
do Estado de _São Paulo. De ã.cordo ainda com a pesquisa do 
IBGE, o menor nível salarial encontra-se no Estado do Piauí, cuja 
:Õtédia corresponde a um vírgula seis por cento. Neste Estado, cer
ca de vinte e três virgula três por cento dos trabalhadores têm ocu
pação, porém não recebem pagamento em dinheiro. 

Esses dados. não resta dúvida, justificam a afumativa do 
ex-:Ministro Walter Barelli no sentido de que 11

0 Brasil vive Ulllll. 

SituaçãO pré-capitalista I 1, 
Na verdade, esse é apenas o perfil de calamidade; a realida

de concreta é mais abrangente e cmeL Basta lembrar que dois mi
lhões de jovens, a cada ano, atingem as condições básicas para in
gressar no mercado de trabalho, mas se vêem privados dessa pos
sibilidade, pois, de um lado, a recessão que se inidou em -1980 
mantém baixa a oferta de trabalho e, de outro, a introdução de no
vas tecnologias diminui cada vez mais a necessidade de -mãO-de
obra. 

A geração de novos- empregos enContra obstáculos também 
na legislação trabalhista. Numerosos conflitos individuais e coleti
vos transf~m-se em forte desestimulo à criação de empregos, 
uma vez (jue a admissão de empregados, especialmente pelo pe
queno empregador, tomou-se fator de risco. Manifestou-se com 
justeza o Ministro Almir Pazzian<_?tt.o quando escreveu que "o di
reito material do trabalho, sem embargo do seu caráter tutelar, 
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também deve ter como objetivo a harmonização das relações entre 
patrões e trabalhadores e a prevenção das divergências, contando 
com disposições legais precisas que não contnõuam para o agrava~ 
mento g.os conflitos de interesse ou de interpretação.'' __ 

E importante a manifestação do eminente Ministro do Tri
bunal Superior do Trabalho, pois a atualização da jurisprudência é 
uma iniciativa neCeSSária no processo de módemização do País. 

A superação do desafio de criar mais e melhores oportuni
dades de trabalho é tarefa urgente de todos os setores da socieda
de, do govemo e da iniciatiVa piivãaa; e eXige mudanças que en
volvem tanto a legislação quanto a própria visão do trabalho que 
empregadores e empregados possuem. 

Como enfrentar e superar esse desafio? Os governos encon
tram-se curvados sob-o peso de formidáveis déficits orçamentá
rios, que os impossibilitam de exercer o papel de principais agen
tes quanto à demanda global, caracteristica que marcou a econo
mia no decorrer do século XX. Hoje, estão quase incapacitados de 
gerar empregos. As grandes empresas, por sua vez, quanto mais se 
atualizam através da automação, que reduz custos e aumenta os lu
cros, menos empregos criam. A grande maSsa dos trabalhadores, 
eníim, pouco se qualifica; mas está instri.Jída ideologicamente para 
exigir muito dos empregadores. 

Sem dúvida, há espaços neste imenso e emecyente pais que 
é -O- Brasil para-crescimento significativO da oferta de emprego. 
Bastaria lembrar, por exemplo, a grande potencialidade que têm as 
empresas de pequeno porte. Trata-se de aproximadamente três mi
lhões e quinhentos mil estabelecimentos industriais, comerciais e 
de serviços, resporisáveis por quarenta e oitõ põr cento da produ
ção nacional, quarenta e dois por cento dos salários pagos, cin
qüenta e nove por cento da oferta de mão-4e-obra e cerca de trinta 
por cento do Produto Interno Bruto. E "se forem computadas as 
empresas infõi:mais que tiveram de cair na- margmalidade para fu
gir do perverso sistema tributário, tem-se algo em tomo de cinco 
milhões de pequenas empresas no País." Levando em_ considera
ção que cada uma gera cerca de dez empregos diretos e indiretos, 
estaremos falando de cinqüenta milhões de trabalhadores brasilei
ros que ganham a vida graças às pequenas empresas. 

Nesse campo, não tenho dúvida de que o Governo ainda 
tem grande papel a desempenhar, em nível federal, estadual e mu
niciJ>al, pois, se por esses três níveis são gaStOS-cerca -de cem bi
lhões de dólares por ano, apenas cinco por cento dessa importância 
são gastos junto a pequenas empresas. -

Sr. Ptesidente, Srs. Senadores, nosso País tem condições 
para produzir os empregos de que necessita, porém é preciso que 
ultrapasse as singelas manifestações de boa vontade e de volunta
rismo ii:J.efi.ciênte~ ''Nem conseguirá- como afuma ainda o_Minis
tro Almir Pazzianotto_::- "dois_ milb_ões de novos postos de trabalho, 
a cada anü,Contando somente com recursos do governo. Trabalho, 
emprego e salários dependem da vitalidade da economia, e esta, 
em boa parte, do desempenho da iniciatiVa pnvada.'' 

O trabalho, no momento presente em que vive à País, pode 
representar ainda um castigo, pode ainda ser um esforço insano 
que faz conquistar o pão de cada dia com fadiga e suor no rosto, 
mas, graças aos horizontes abertos, tem condições para realizar-se 
como aproximação ao criador de todas as coisas; pode não dispen
sar o esforço, porque é de sua natureza exigir dedicação e criativi
dade, contudo está v,oltado para satisfazer o ser humano, cujo des
tino é "inteirar, desenvolver e apurar as energias do corpo e do es
pírito, mediante a ação contínu;~. de cada um sobre si mesmo e so
bre o mundo onde labutamos". 

Era o que tillha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Pronuncia o se
guinte díscurso.) - Sr. Presidente, S:r's e Srs: Senadore._<;, o Plano 
Agropecuãrio de Rondônia - PLANAFLORO tem contado, desde 
as etapas iniciais de sua elaboração até sua iniplantação, com meu 
inabalável apOio. E assim tem sido, por múltiplas razões, dentre as 
quais posso destacar. 

1 o - a excelência de seus objetivos_ v9ltados para o desen
volvimento sustentável de RondPnia, m~diante o man~ adequado 
de seus recursos naturais; 

2° - a apreciável injeçãÕ de recursos da ordem de 230 mi
lhões de dólares, que ele desencadearia em beneficio de largas fai
xas da população produtiva do Estado, sem falar da contribuição 
que paitelas dessas cifras poderiam representar para a melhoria da 
capacidade técnico-operacional das instituições-do Estado, particu
lamiente daquelas ligadas a setores incumbidos de garantir o ade
quado manejo de florestas, de dar proteção a estas e às reservas in
dígenas, assím COmo de fomentar o desenvolvimento agricola do 
Estado; -

3°- a contribuição decisiva que dei para sua rápida tramita
ção e aprovação no Congresso ~acional, como_Relator que fui do 
referido Projeto; quer na Comissão de As.suntos Econômicos, quer, 
mais adiante, no Plenário, removendO 6bices que retardariam sua 
implantação. 

Iniciada a etapa de sua execução, em meados de 1993, o 
meu apoio ao Planafloro não cessoU, pelo contrãrio~ ele continuou 
a se manifestar; já agora atraVéSde--lOiigós ptóntiild.ãinentos seja 
_para destacãr a relevância de seus objetivos, seja para pôr em rele
voos beneficio& que ele" j)óderia acarretar para o Estado, seja, para 
ftm1ar posição acerca de alguns pontos polêmicos nele envolvidos, 
seja, inclusive, para manifestar alguns temores que me assaltaram., 
desde o início de sua execução, relativamente à lisura dos atos e 
medidas concernentes à manipulação-aos re-ciirsóS a ele alocados. 

Nesses pronunciamentos adotei com funieza_a dupla posb.l
ra de apoio e de vigilância. De apoio buscando concorrer para que 
..> Planafloro superasse os obstáculos c_om cJue- ele porventura se 
defrontasse. _De _e<;>ntínua_ ví~1ância, relativa a cada passo de sua 
execução, de sorte a que ele atingisse, sem desvios, seus altos ob
jetivos. 

Entre as posições por mim lmnadas nesses pronunciamen
tos, orgulho-me de relembrar a defesa da construção das grandes 
rodovias de que Rondônia não pode prescüidir para efetivação de 
seu projeto de desenvolvimento. _ 

Foi assim que, rebatendo as criticas dos imobilistas, para os 
quais a construção da BR-364teria sido '!Jtn dos erros a lastimar no 
fracassado Poloooroeste, ti~~--a oportunidade de afJ.I'Illar, em dis
curso proferido no Plenário do Senado Federal, em 6 de junho de 
1993: . 

''Pouco ihfon:nados sobre os fenômenos que Ocor
reram durante a fase febril da ocupação de Rondônia es
quecem-se esses críticos desatentos, de que a abertura e 
o asfa1tamento da BR-364, que interliga Cuiabá a Porto 
Velho, foi a maior componente de investimentos do Po
lonoroeste. Esquecem-se de que nós, de Rondônia, nós 
que lá vivemos e podemos sentir na pele os sacriflcios 
que nos impõe a precariedade de nosso sistema viário, 
nós visualizamos o asfalto da BR-364 como o maior be
nefkio e não como um desserviço a nosso Estado." 

Outra posiçãO que-deixamos bem clara foi a que busca com
patibilizar o apoio ao Planafloro com os legítimos anseios de de
senvolvimento de nosso Estado. 

Tal preocupação tomou-se bem explícita nesta passagem do 
_ menc~onado discurso: 
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"Fico mais tranqüilo quando infonno à Casa a 
respeito da abrangência dos objetivos pelo Planafloro, 
por que não poderiamos, de forma alguma, aprovar e 
avalizar uma interveniência ex tema que visasse transfor
mar Rondônia numa ãrea experimental de projetes pre
senracionistas e conservacionistas, destituídos de preo
cp.pação mais profunda com a sorte e o destino dos qua
se dois milhões de rondonienses, que segundo o IBGE, 
labutam em nosso Estado .•• 

Sabemos que muitos dos mais importantes "habi
tats" de vida selvagem e centros de biodiversidades es
tão em áreas rurais habitados por populações mais po
bres do planeta. A Região Amaz.ônica é uma delas. 

Essas populações, vivendo padrões subumanos, 
são forçadas ao uso indiscriminado, ao mau uso, e até à 
destruição dos recursos, dos quais dependem. Recursos 
estes que são renováveis. 

São populações diretamente dependentes da mãe
natureza. para alimentos, moradias, medicamentos, com
bustíveis e transportes ... 

Hoje, é muito difícil para qualquer um de n6s ron
donienses. apegarmo-nos à bandeira da preservação e 
defendê-la. Isso, porque a preservação representa o não 
uso. Significa o esforço para criar um cotpo de leis e 
normas, e, em seguida segui-las, para que as florestas se
jam "deixadas como estão11

• 

Já a cons_ervação implica a manutenção dos am
bientes florestaiS ein seus estados naturais, porém permi
tindo a sua utilização pelo homem. _ 

Como já disse, é mliítO dificil batalharmos pela 
preservação, mas creio que temos, e precisamos manter, 
daqui para frente, um compromisso que envolva as futu
ras gerações, com a prática do desenvolvimento susten
tável." 

Fiel a esse compromisso, compreendi o alcance do Plana
floro, como expressão do esforço conciliatório entre-proteção am
biental e desenvolvimento sustentáveL 

Por isso mesmo, mais de uma vez, em meus pronunciamen
tos e na troca de correspondência cOm autoridades competentes, 
maniíester=meus--temores--:-e:apieeMoeN-einrelaçãrrlrurtos-proce-di=. 
mentos adotados pelo Governo de Rondônia na execução do Pro
jeto. - · 

Foi assim que discordei das aplicações dadas aos recursos 
provenientes dos primeiros-desembolsos fmanceiros, canalizados 
quase que infegralmente para a cobertura de despesas realizadas 
em datas anteriores à aprovação dos créditos des-tiiiados à execu
ção do Projeto, operações estas eStiánhamente denominadaS de 
''retrofmanciamento e de "retroressarcimento". 

O pronunciamento por mim elaborado para anunciar o de
sencadeamento, em 6-5-93, do Planafloro? que por motivos super
venientes deixou de ser proferido, contém mais de uma passagem 
onde manifesto sérias apreensões envolvendo prováveis desvios de 
rumos que já estariam ocorrendo nos primeiros passos da execu-
ção do Projeto. -

Cito-os, exaustivamente, porque tais apreensões eram ple
namente justificáveis, conforme se poderá inferir dos documentos 
que trarei ao conhecimento deste Plenário, um pouco mais adiante. 

"Ao mesmo tempo em que esta notícia (a do iní
cio da execução do Projeto) nos enche de esperanças, 
Senhor Presidente e Senhores Senadores, tmzemos da 
última viagem ao interior de Rondônia, fundadas preo
cupações relativas ao desenvolvimento e execução dos 

projetos, ações e medidas que compõem o Planafloro. 
Essas preocupações baseiam-se nos informes co

lliidos junto às comunidades, na leitura de jornais locais, 
bem como no espaço que vem ocupando, na mídia ele
trônica, o posicionamento das Organizações Não Gover
namentais, as ONG de Rondônia, que estão vinculadas 
ao Fórum das Organizações N"ao..Govemamentais. Es
tas, seguidamente, embora sem _grande su_cesso, vêm de
nunciando irregularidades na execução do_ Planafloro, 
sobretudo em relação à política fundiária do Instituto de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, no Estado de 
Rondônia. 

A dem1ncia, Senhor Presidente e Senhores Sena
dores, revela a existência de forte incompatibilidade en
tre a atual política fundiária do Incra, para Rondônia, e a 
Lei de Zoneamento S6ci0-Econômico e Ecológico do 
Estado. 

Inteirado dessa denúncia, através de carta a ele 
endereçada pelo Secretário Executivo do Fórum das 
ONG, Senhor Luiz Rodrigues de Oliveira, o diretor do 
Departamento I do Banco Mundial para a Região da 
América Latina e do Caribe, Senhor Rainev B. Steckan, 
em despacho à citada correspondência afirmou qrie esta
va ciente do assunto; que o acompanhava de perto e que 
cobraria o acordo fumado com o Incra e o Governo do 
Estado ''no sentido de que nenhuma atividade de assen
tamento/colonização seria realizado nos projetos de co
lonização Curupira, Rio do Conto, Água Azul, porque 
seriam inconsistenteS com as recomenc4ções da Lei do 
Zoneamento''. 

Mais adiante em seu despacho, o executivo do 
Banco Mundial, Sr. Rainer B. Steckhan. informava ao 
Fórum que as cobranças ao Incra tem o carãter de asse
gurar "que estes e os mais _compromissos com o Incra, 
relacionados com o cumprimento das recomendações do 
Zoneamento e outros acordos contratuais no âmbito do 
Projeto de Manejo de Recursos Naturais de Rondônia, 
sejam mantidos''. 

Senhor Presidente e Senhores Senadores, de acor
do com o Secretário Executivo do Fórum, Senhor Luiz 
Rodriglles--CJe-olive:u:a:-se--esses--acor&-s D.ãotore-mcum: 
pridos, o Banco Mundial poderâ suspender o desembol
so de novas parcelas cioS recursos destinados ao Plana
floro, até que tais distorções sejam cotrigidas. 11 

E depois -de discorrer exaustivamente sobre o papel positivo 
que vêm desempenhando as Organizações Não..Govemamentais 
de Rondônia para a formulação -d_e projetos de deseilvolViinento 
sustentável, eU colicluía dizendo: 

'Temos a certe~, Senhor Presidente e Senhores 
Senadores, de que o papel dessas Organizações Não-Go
vernamentais, na execução do Planafloro será de grande 
valia, seja pela sua representatividade e vascularização 
no interior de meu Estado, seja pelo bom conceito que 
elas desfrutam no Banco Mundial, agente fmanciador do 
Planafloro. Assim, ousarlamos sugerir ao Governo de 
Rondônia, e de modo todo particular ao Secretário-Geral 
do Planafloro, um tratamento justo, o reconhecimento e 
a cobrança da ablação destes canais da sociedade, na 
execução e implementação das políticas do Projeto que 
estão sob seu comando." 

_ Discorrendo, em seguida, sobre o árduo trabalho qu.e exigi
ria a implementação do Plano e sobre as dificuldades que iriam-se 
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antepor A sua execução, eu me detive mais largamente na conside
ração daquelas advindas da política fundiária do Incra, sobretudo, 
da adotada na sua ''Proposta de Programa Emergencial de Reforma 
Agrária", de abril de 1993, eivada de inúmeras incongruências, so
bretudo, em relação à Região Norte. 

A propósito. eis as considerações que teci: 
11A RegiãO Norte merecerá. destaque, visto que em 

termos de metas para obtenção de tems em 1993, deve
rã alcançar 287.880 (35% da área total), mas em termos 
quantitativos de famílias de "sem-terras" a assentar, atin
girá apenaS 3.700 famílias (18,5% do total de fanúlias). 

Dessa nova posição, parã. -a "Proposta de Progra
ma Emergencial de Reforma Agrária, de 1993", o Incra 
altera de forma bastante expressiva a antiga participação 
da Amazônia, na busca da solução dos problemas agrá
rios do País. Enfatiza-se o ·arendiment6- para a Região 
Nordeste, com o amparo de 7.850 fanúlias (cerca de 
40% da meta emergancial}, enquanto que é dada impor
tância ao atendimento para a Região Sul, com 3500 fa
mllias (17 ,5% ), e para a Região Centro-Oeste, com 
3.150 fanúlias (15,7%). 

À política traçada pela ''Proposta de Programa 
Emergencial de Reforma Agrária, 1993", conferiu-se 
uma expressão num.éricit ilo que tange_-ã-áiea destinada 
de 35% para a Região Norte, daí resulta que o tamanbo 
das parcelas a serem entregues às flirnllias, 78 hecta
res/fanúlia, é quase que o dobro da área média destina
da, em termos de Brasil, que é de 41 hectares/famllia. 

Que não sêja'esta novà pó-s!ção- ~o Incra, siecor
rente do estoque disponjVel de tems em mãos do Orgão, 
ou uma simples obra do acaso. É importante que a Re
gião Norte seja alivi.a4a da cJlegada de novos contingen
tes populacionais migiàntes, e até mesmo qué se estude 
de foxma mais ainadu:recida, tecnicamente confiável e 
compatível com os novos ditames do compromisso da 
humanidade, com o ambiente, para que seja efetivada a 
entrega -de novas glebas de terra, aos "sem-terras", já lo
calizados naquela Região. 

Do cont.Iário, vai ser muito difícil para Rondônia 
e para o Mato Grosso, que acabam de contratar o Plana
floro e Prodeagro, respectivamente. fazer:_ cumprir as 
cláusulas contratuais dos dois programas. E que ambos 
têm visível preocupação coni o ambiental, com a prote
ção de áreas âe reservas florestais, biológicas, indígenas, 
voltando-se um e outro para um claro desenvolvimento 
sustentável." 

Por último, minhas advertências direcionaral}l-se para o gra
ve desafio embutido na problemática indigenista. E que Rondônia 
engloba uma população indígena de 4.819 silvícolas, distribuídos 
em 18 grupos localizados em área de 4.524.142 hectares. 

Com tais caracteifsticas populacionais, Rondônia, com a in
tetveniência do Planafloro, assumiu junto ao Banco Mundial o 
compromisso de demarcar as reservas indígenas, reinventando as 
já existentes, assim como de amparar, proteger essas comunidades, 
melhorando as condições de pobreza em que ViVem. 

Daí, o meu alerta para os problemas que certamente have
riam de repontar no convívio de brancos com indígenas, sobrem
do, acrescentava eu: 

11
.- quando se tem as áreas indígenas inseridas em 

ambientes já. densamente povoados, como é o caso da 
área de Posto Sete de Setembro, do Grupo Indlgena Su
ruí, que dispondo de uma área demarcada de 110.160 

hectares, para uma população de 343 indígenas, leva-os 
a um convívio intenso com os agricultores da zona rural 
do município de Cacoal. _Outra não é a situação da Re
serva Indígena de Lage, onde estão localizados os índios 
do Grupo Pacaas Novas, em uma área de 107 321 hecta
res. povoada por 274 silvícolas. Essa Reserva fica situa
da_ à margem da rodovia que liga Porto Velho/Abu
nã/Guajará Mirim. também em contacto com os ''bran~ 
cos", há cerca de 80 anos, desde a construção da Estrad:i 
de Ferro Madeira Mamoré. 

Muito mais difícil e complexa afigura-se a situa
. ção de proteção do agrupamento dos Uru-Eu-Wau-Wan, 
que possuem uma gleba, ainda não perfeitamente legali
zada, de 1.867.118 hectares, e que representam a maior 
comunidade indígena, visto que integrada por 1.200 in
divídoos. 

A situação da Reserva dos Uru-Eu-Wau-Wau, é 
de constante ameaça em face ela abertura da estrada fe
deral BR-429, que saindo de Presidente Médici, situada 
no eixo da BR-364, e passando por Alvorada d'Oeste, 

· alcança a cidade de Costa Marques. 
Essa estrada, se como é inegável, encontra justifi

-cativas de -natureza geopolítica, de integração do V ale do 
Rio Guaporé com o centrO dinâmicp de Rondônia, que é 
a BR-364; se veio atender aos reclamos da população do 
Município de Costa Marques (17.162 habitantes segun
do o ffiGE, em 1991 }, que aspiravam ver-se resgatados 
do lsolam(mto em que viviam. colocOu por outro lado, 
sob a exploração agropecuária, extensas áreas de solos 
mineralogicamente pobres e cortou áreaS de ecossiste
mas frágeis que estãO mapeados como Zona.s-4, 5 e 6 da 
Lei de Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico, Lei 
Complementar n° 52. 

Ao longo dessa estrada, estão sendo abertas ex
tensas faZendas de pecuária. O pr6prio Incra, criou e de
senvolveu em suas margens um projeto de assentamen
to, o PA Bom Princípio, com uma ãrea de 84.548 hecta
res, onde foram assentadas 1354 famílias. 

Ci !Iaçado da BR-429, que interliga as cidades de 
Presidente Médici a Costa Marques, é uma ameaça cons
tante à integridade da Reservalndígena dos Eru-Eu
Wau-Wau, porque quase tangenéia o setor leste daRe
serva, passando a uns 15 a 20 quilômetros de distância 
deste. 

Por outro lado, Senhor Presidente e Senhores Se
nadores, as riquezas florestais da Reserva dos Uru-Eu
Wau-Wau, com a ocorrência de mogno (cada metro cú
bico vale cerca de US$ 700), de cerejeira, de ipê, exer
cem enorme atrativo para madeireiros~ fazendeiros e co
lonos, que ali vão para se SUprirem de madeira de quali
dade, abundantes e gratuitas." 

Não era difícil prognosticar a extensa gama de problemas 
susceptíveis de eclodir de sihuu_;ões como as acima descritas. 

Entretanto, tais problemas poderiam ser contornados e os 
desafios que eles representavam, perfeitamente- srij>erados, não 
fora a displicência - diria, mesmo, - a leviana irresponsabilidade 
demonstrada, de um lado, pelos executores estaduais do Planafloro 
e, de outro, pelOs responsáveis pela formulação das políticas fun
cJ.iári3;s postas em ptática em Rondônia. Uns e outros descumpri
ram sérios compromissos assumidos na celebração do contrato de 
execução do Planafloro, assim como, tornaram~se responsáveis 
por graves desvios que poderão comprometer, de fonna insanável, 
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os objetivos desse Projeto. 
O que acabo de dizer, Senhor Presidente, expressa apenas 

palidamente a fulminante demíncia levantada pelo Fórum das Or
ganizações Não-Governamentais de Rondônia, no contundente 
Relatório de 27 laudas, que a respeitável instituição encaminhou 
ao Presidente e Diretores Executivos -dO Banco :Mundial, em 15 de 
junho do conente, tendo tido o cuidado de remeter cópias às se
guintes instituições: 

Governo do Estado de Rondônia 
Secretaria Executiva do Planafloro 
Assembléia Legislativa de Rondônia 
Presidência da República · 
Ministério do Meio Ambiente e Amazônia Legal 
Ministério da Justiça 
Ministério da Iiltegração Regional- MIR 
Ministério da Agric:ultuza e Desenvolvimento Agrário -

MARA 
Secretaria de Assuntos Internacionais- CAlN 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos NatuR 

rais Renováveis -IBA?vlA 
Iilstituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- lN-

CRA 
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi-

norias da Câmara dos Deputados __ 
Comissão do Zoneamento Económico e Ecológico- CZEE 
Cópia Integral desse importante documento está sendo, tam

bém, anexada ao meu pronunciamento'-para_que conste, nos anais 
do Congresso, como comprovante da procedência dos temores e 
apreensões que tenho manifestado rieste Plenário a respeito da in
comprovada competência e da discutível probidade dos executores 
do P!analloro, · 

Mesmo assim, desafxando as contingências do tempo e es
paço·de que disponho, não posso furtar-me à t:rnnscrição, no texto 
de meu pronunciamento, de aJgu~ ~ suas passagens mais signi
ficativas. Cito, prelimin.annente,_ as c;on;;iderações iniciais do Rela
tório: 

'
1Ao: Presidente e Diretores Executivos do Banco Mundial 

Porto Velho, 15 de junho de 1994 

Prezados Senhores, 
Através desta, gostarlamos de levar ao conheci

mento da diretoria do Banco Mundial a existência de 
graves problemas que estão comprometendo a implanta
ção do Plano Agropecuário e F!oresia! de Rondônia 
(PLANAFLORO), financiado por um empréstimo do 
Banco no valor de US$167 milhões ... 

N'"ao obstante a validade indiscutivel das propns
tas globais do Planafloro, a execução prática do progra
ma, desde os primeiros desembolsos do Banco Mundial 
em junho de 1993,tem sido Comprometido por uma sé
rie de entraves que colocam em dúvida o real compro
misso dos órgãos governamentais com o programa, ou 
seja, a sua 11SUstentabilidade política11

• 

Neste documento, os problemas mais graves que 
constatamos na execução-do Planafloro incluem,_ e~ re
sumo: 

1) a ineficácia do atual sl.Stenla de planejamento, 
monitoria e avaliação do progrnma, especialmente no 
que se refere à participação dos beneficiários do Plana-
floro; - · -

2) a atual politica fundiária do Iilstituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que des
respeita o zoneatnelitõ sóci9-econômico-ecológico de 

Rondônia e a legislação ambiental, nas atiVidades de 
criação de projetos de assentamento e regularização fun
diária; 

3) a ausência de medidas jurídicas e institucio
nais, por parte do Govem:o de Roildônia, -para implantar 
efetivamem.e: O zoneamento sócio~econÔillÍOO-éCológico 
e as unidades estaduais de conservação; 

4) a contratação de serviços de demarcação de 
__ llnidades estaduais de conserVação pelo Instituto de Ter

ras e Colonização de Rondônia (ITERON), que apresen
tam graves irregularidades, inclusive a redução ilegal de 
seus perímetros; 

5) incoerências no atual sistema de licenciamento 
ambiental, onde as autorizações de desmatamento, quei
madas e exploração madeireira -~_esrespeitam o zonea
mento sócio.;.econômicó-eCológico ~ a legislação am
biental, facilitando atos de degradação ambiental, inclu
sive a retirada ilegal de madeira de áreas indigenas e ou-
tras unidades de conservação; _ 

6_) a ineficácia do atual sistema de flsc;1Hzaçi?io e 
proteção ambiental, principalmente por intervenção de 
interesses políticos e econômicos, sendo que a impuni
-dade generalizada tem o efeito de incentivar práticas ile-

-- _ gais de degradação ambiental; _ 
7) a ausência de medidas concretas para implantar 

o subcomponente de apoio às comunidades indígenas do 
Planafloro, nas atividades de demarcação, ín_dios isola
dos, flSc;tlizaçãn e sad~_ il_!_cií;gena; __ 

8) a incompatibilidade dos atuais programas de 
investimentos, a nivel ~tadual e federal, inclusive os 
programas de crédito rural e incentil(OS fis~is. em rela
ção aos objetivos do rtanaflor_o e às _diretriz.es do zonea
mento sócio-eCOnômico-ecoiógiCO; 

· 9) a faita 4o .. coerência da atual pclítica agricola 
do qp:verno _ de Ron,~. ~m relação às propostas de 
desenvolvimento agroflorestal d_o Planafloro. 

Em contraste com a imagem que é divulgada do 
progunna, como um modelo de participação popular em 
projetos fmanciados pelo Banco Mundial, toma-se cada 
vez mais claro que a participação das organizações não
governamentais no Planafloro_está servindo principal
mente para legitimar o fluxo de recursoS financeiros en
tre o Banco e _os órgãos governamentais. 

Considerando os_ fatos apresentados-_ nesse docu
mento,_que incluem v.úios casos de descumprimento dos 
acordos contratuais do Planafloro, o Fórum das Organi
zações N"ao-Govemamentais de Rondônia está solicitan
do ao Banco Mundial a suspensão dos desembQJ.so~ do 
programa, até-que· sejam tomaàaS medidas concre~ pe
las autoridades governamentaiS e o Banco para solucio
nar o atual impasse na sua execução.11 

Outra passagem que não pode ser omitida é esta que analisa 
e avalia a administração do Planafloro: 

11Um ~emplo importan~e_ do __ esvaziam_ento da 
participação j)opular no Planalloro é o Conselho Delibe
rativo. As eventuaiS reuniões dõ Conselho_ têm o único 
objetivo ~e votar a aprovação de Planos Operativos 
Anuais - POA, ou seja, a legitimar a entrada de recursos 
financeiros nos órgãos governamentais. O Conselho 
nunca se reuniu para discutir os relatórios trimestrais de 
monitoria, o- relatório de avaliação do Comai ou o pro
grama de coopemção téc:ulca com o PNUD, conforme 
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previsto no Regimento Interno do prog:mma.. 
Enquanto são esvaziadas as instâncias oficiais do 

Planafloro, nas quais participam as Oijjanizações não-go
vernamentais, as grandes decisões sobre assuntos rela
cionados ao programa são tODl.àdas, de forma isolada, 
por um pequeno grupo do alto escalão do Governo. Um 
exemplo recente desse problema é a demarcação de uni
dades de conservação com limites irregulares, reduzindo 
suas respectivas áreas para atender interesses politicos e 
econômicos (veja a sessão nesse documento sobre "Poli
tica Fundiária, Zoneamento e Unidades de Conserva
ção'~. 

V ale salientar ainda as seguintes questões preocu
pantes, no que diz respeito à administração do Planalloro: 

1) as ingerências políticas nos órgãos executores, 
a nivel estadual e fedem!, que, além de causar uma alta 
rotatividade de pessoal em cargos ·de confiança, resuha 
em desvios das devidas funções das instituições públi
cas, dificultando a articulação interinstituciOiial e com
patibilidade de politicas públicas no âmbito do Planafloro; 

2) a contratação com recursos do Planafloro, no 
ano de 1993, de um grande contingente de funcionários 
pela EMATER (Empresa de Assistência Têcnica e Ex
tensão Rural), sem a observância de critérios téçnicos na_ 
escolha de pessoal; 

3) a falta de transparência DO$ procedimentos 
operacionais da Comissão Especial de Licitação de 
Obrnse~rlri~CELO~ 

4) a morosidade da máquina buroctátiCa, a nivel 
dos governos estadual e federal, já causou unia série de 
prejuízos na execução do Planaflgro. V a)~_ observar que 
o orçamento da União parn 1994 ainda não foi aprovado 
pelo Congresso Nacional.11 

Finalmente, seria imperdoável a omissão"-desta referência à 
política fundiária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA). Volto a citar o Relatório: 

11Nos acordos contratuais do Planafloro previu-se 
a implementação de um programa de reformas. institu
cionais, visando a compatibilização de políticas públicas 
e programas de investimentos com as diretrlzes do w
neamento sócio-econômico-ecológico e o manejo suS
tentãvel dos recursos naturais (vej_~ ~~o 2.14 do Acor
do de Projeto). · · · · 

O zoneamento s6cio-econômico-eco16gico de 
Rondônia, estabelecido inicialmente pelo Decreto. no 
3.782, de 19-06-88, foi contemplado na própria Consti
tuição Estadual de 1989 e respaldado posterioímente 
pela Lei Complementarn" 52 de 20-12-91. 

Não obstante a aparente 11institucionalização11 do 
zoneamento sócio-eoonômico-e0016gico, pod.e--se obse.r
var que as políticas e ações de vários~WgãóS e autorida
des governamentais em Rondônia tem: entrado em con
fronto direto com as suas diretrizes, bem como a legisla
ção ambiental, em nivel estadual e fedem!.. . 

Um dos exemplos mais graves desta problemátícã 
tem sido a política fundiária do Instituto Nacional de 
Colonização e RefOIIIlll Agrária (INCRA). Nos últimos 
anos, a Superintendência Regional do Incrn em Rondô
nia tem desrespeitado frontalmente o zoneame:oto sócio
econômico-ecológico e ã. legislação ambiental, nas ativi
dades de desapropriação, criação de projetos de assenta
mento e de regularização fundiária. 

1) o InCra não tem respeitado a ResoluçãO n_0 

001/86 do Conselho Nacional do Meio Aml>iente (CO
NAMA); especifieâ)n·lffi(e 6 artigo 2°.-inCi.So XVII, onde 
se deteuniua a elabornção préviã de Estudo de Impacto 
Ambiental (ElA) e respectivo Relatório de Impacto Am
biental (RIMA) no caso de "projetos Agropecuários que 
contemplem áreas acirila de l.(')(Xha, ou menores. neste 
caso. quando se tratar de áreas de proteção ambiental"; 

2) da mesma forma~ o Incra não tem realizado es
tudos prévios sobre a qualidade dos solos e capacidade 
de suporte das áreas destinadas ao assentamento de pe
quenos agricultores, nem os impactos desses projetos em 
relação a populações indígenas, recentes, o Incra tem 
criado projetes de assentamento n!l.S vizinhanças de 
áreas e outras unidades de conseryação; 

3) as propostas de aquisiÇão de projetos de assen
tamento, não foram devidamente encaminhadas à Co
missão de Zoneamento_Sócio,Econô!)lÍCO-Ecológicc de 
Rondônia, criada pelo Decreto Estadual n° 5.449, de 16-
01-92, da qual o Incrn faz parte, considernudo que a 
criação dos_~esm<?~ si~ficari~ uma mudança de cate-
goria zonal nestas áreas; -

4) os processos de desapropriação também não 
foram apreciados previamente pela Comissão Estadual 
da Tena de Rond!\nia, (contrariando o Capítulo II de seu 
regimento interno), bem como o acordo assinado entre o 
Incra e o Governo de Rondônia, em novembro de 1992, 
sobre a 11Po).ítica de Uso da Terra D.o Estado de Ron
dônia11; 

5) a defmição de áreas parn criação de projetos de 
assentamento pelo Incra geralmente ocorre sem nenhu
ma consulta às principais entidades que representam os 
trabalhadores rurais. seringueiros e populações indígenas. 

Na realidade, escolha de imóveis para desapro
priação e criação de projetos _e assentamento é determi
nada em negociações entre políticos. altos funcionários 
do lnçr;t e especuladores de ten:;~., onde os últimos adqui
rem grandes propriedades (geralmente seringais antigos, 
em áreas isoladas) parn depois vendê-las a preços super
valorizados parn o Goyemo FederaL O preço exorbitante 
da desapropriação é posteriormente suportado entre ,,9s 
agrirultores assentados-pelo Incra. 

. . A ~e .maioria dos_ p_roble"mas com o Incra em 
Rodônia se explicam pelo procesSo de. intervenção polí
tica que ocorre dentro da Superintendência Regional dD 
órgão. Em Rondônia ( oomo em outros estados brnsilei
ros), o Superintendente Regioruil não é escolhido pelo 
Presidente do Incra, mas por padrinhos políticos. Portan
to. não é de se sutpreender que a Superintendência do 
Incra em Rondônia tem insiStido em manter uma velha 
política de atendiineilto ·a interesses_ políticos e econômi
cos. negando a função social do órgão e sua contribuição 
potencial para o desenv_olvimenJQ ~_sj.~n_tável. 11 

Senhor Presidente, Senhores Senadores. quem lê o inteiro 
teor do documento que acabo de comentar não pode deixar de re
ccnbecer a seriedade •. o espírito público, a fidelidade à causa do 
desenvolvimento sustentãvel e, sobretudo. a_ consistência dos con
ceitos nele emitidos, -sem falar na correção, claieza e propriedade 
redacional. que permitem uni aceSso inteligível e proveitoso ao seu 
rioo conteúdo. 

Por tudo Isso, emprestamos nosso ·total apoio e solidarieda
de à conclusão fmal do documento que, por considerar nele de-
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mo~ a .existência de ~ves problemas na execução do Plana
floro, mclu~1ve o descumpnmento de acordos contratuais leva o 
Fórum de Organizações Não-Govemamentãls -de Rodônia ~ solici
tar fonnalmente a suspensão dos desembolsos do Banco Mundial 
p~ o Planafloro, e ao mesmo tempo, a retirar Sua participação 
oflCial do Progmma, até a tomada de medidas para o atual impasse. 

Até que Rondônia emposse um Govemo idôneo- _e probo.._ 
capaz de executar, com $eriedade e comPetência, um programa do 
porte do Planat!oro. 

É o que penso, Senhor Preside:ote. 
Obrigado.- Senador Odacir Soares. 

De minha oarte. eu acrescentaria: DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ODA· 
CIR SOARES EM SEU DISCURSÇJ:., .. _.., 

Ao: Pr<»ldenle e Dlretores Executivos do Banco Mundial · 

Parlo Velho. 1~ Gl.e junho di' 1994 

· Ple~odoa Senhores. 

Através desta. gostarlamos de lavor (lO conhectmonlo da direlorlq! do Oanco 
Mundial a cxlolêrlcla de gravC!s problemas quo cslão compromelendo a;irppiantoção do 
Plano Agropo<.:uórlo e Ftoreslal cJo JloncJOnlu (i'LJ\Nfll LOIIO). lirKJncia<.Ju pur urn "'"'JC'6'1"n<o 
do Banco no valor de USS ló7 milhOe~ 

O Fórum dai Orgonttoçoes N~emamenlals de RondOnla é formado por enll· 
dadas da socledadei .civil. sem fins lucrativos. ropresl)nlando pequenos agricultores. 
serl"guelros e lndlos, be~,como amblenfollslos. educadores. pesquisadores e entidades de 
o.sseasoric: c movimentos pOpulcres o daresa dos dJraJJos humanos. Cricdo em 1991. o F6rutT. 
Iom como objeflvo ptinc:Jpo! promover o democro/IZCÇóo da informoçõo. o por:~c:paç:õo 
da sociedade civil orgon~odo na dellnlçuo o rnoniloromenfo dc; poiikos pút;,:icco o o 
cooporaçc)o e orUculaçóo enlre 50US membros om ofivldQt.iQ; comuns. Oo:;o-~ o &uo 
crlaçOo, uma das principais alivldades do· Fórum !em aldo o acompanhamento ~do 
PlANAFLORO. 

Durante os anos oitenta, o Oonco Mundial financiou o POLONOROESTE. cujo objellvo 
principal era o osfolfamenlo do rodovia OR·J64 enlre Culabó (Mofo Grosso) e Porto Velho 
(f~ondônla). O POLONOROESTE ncou conhecido in!ernoclonalmenle em funç;U'ó C!e umo 
sórlo de problemas que se agravaram cJuron!e o sua execução: aumento ao fluxo 
migratório. elevar;:Oo das taxas de desmatamento. o faiGncla de projetas de colo~<ZoçOo 
oficial e do modelo oglcola proposto pelos 6rgOos governamentais. lnvasoes da óreas 
lndigenm e outros unidades de consorvaçOo, conrülo' polo torro. ore. 

O Pt.ANAF\.ORO !em como objellvo básico promover um novo modelo de 
•desenvolvimento susrenlóver· em Rondônia, através do uma sêríe de inicJotivas de 
proteçOo e manejo da recur.sos nolurois, loi:; como: o zoncamonto :;6cio-ecor.O:r.tc-o· 
ecol6glco. lrnplantaçOo de sistemas agrofloreslols. o rocuporaçuo do óreas oc-grctlodas. 
llscol~oçOo. educaçoo ambiental. crloçoo a lmplanlaçOo do l?aseNos Extrolivi;ra, e outros 
unidades de comeNaçOo, manejo lloroslal e apoio às comunidades incJígenos. 

Durante os nogoclaçOos do PLJ\NAI'L0/10. vúrim orgon~oç6m nõõ: 
governamentais em RondOnla, com o apofo dê entidades nocionai!i e lnlemoc:onais. 
lovonloram questionomontos sobro o novo prooroma e sue copacidode de roJor.e-r O!i 
graves problemas que acompanharam a exc:cuçoo do. POLONOR0é5TE. Umo <Ja' 
prlnclpab criticas dos ONG• tal o falto de po~iclpaçOo da sociedade civil, prrndr:>almente 
as entidades r8P(esentatlvas dos pretensos benenclórlo> (pequenos agricultores. 
sarlngue~o• e popuklçoes tndfgenas) durante o elaboraçoo da proposto original do 
PlANAFLOilO. 

Como resultado de>la mobllizoçOo, representantes de doze orgon~oçoes 'noo
governamenlais (QNGs) r oram convidados. em junho da 1991. o parlicipar de um o :eun1ôo 
com representantes do governa estadual o o Oonco Mundial. Dcpoi> cJo do1s dim do 
negoclaçoo•. foi assinado em 20/0ó/91 um 'Protocolo d~ EntoncJimonlo" enlro o Gvverr,o 
de RondOnla e os ONGs. onde sa estabeleceu espaços de porficlpoçào lnsJirucional da$ 
ocgoni.z:açoos nõo-govemamenlols om arJvldados do ploncjamonfo. monitoria e ovollOÇOO 
do PlANAFLOOO. Ao me:;mo tompo. o Governo dó RondOnlc so comprornofeu. nes~e 
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documento, o tomar urno série de medidos emergênciols. visando o proteçõo do melo 
ç:~mblente e dos lerrll611o$ ocupadas por populações trodlclonols V\nexo 01). 

NOo obstante o validade Indiscutível dos propostos globais do PLANAFLOOO, a 
~xecuçOo próllco do progroma, desde os prknelros desembolsos do Banco Mundial em 
junho de 1W3, Iom sido comprometida por uma sério do entraves que colocam cm dúvida 
O rool compromisso dos 6rg0os govornamonlols COfT1 O programa. OU. \Seja, O .SUO 
'sush;,n!abllldodo políllco', 

.,. A~'AfNL~Oa d~~n'l$nto, os problemas mob gravas quo corntotamq .n~"e!<?~UÇR9.:.S'?., . 
riJ"\jV\ ""' lnc,..em, am resumo: . . . 

l) o lneflcóclo do aluo! sistema de plane)amento. monttorla e avollaçau do 
programo; especialmente no que se refere ô participação dos. beref)ciéuios do 
PLANAFLORO; · ' '"' . ' .. ' · '' " 

2) o atuol pofltlca fundlórlo do Instituto Nacional de ColonizoÇep e Rerorma, Agr6rio ;·· 
(INCRA). ·quo desrespeita o ~oneamento s6clo-econ0mlco'ecol6glcd~~e.' RondOnia··e·'a·" · 

I I ' • IJ/ 
loglslaçõo ambiental, nas atlvldades de crlaçoo de, projetes .. d~ :oll~E'!f'!l.o_ll)ef)IQ .. _El ... 
regutorJzoçõo fundiário; · · 1. · · · 

3) o ausência da medidas )UJídicas e lnslltucionoJs, por PCirlo do Governo do':~ 
Rond.:lnla, para Implantar efellvomenta o zor:oornonlo sóclo·ccon.:lmlco·ct.o_9161.Jico o 'o:', 
unidades estaduais de conservaçOo; . · -

4) a· contrataçOo de .. servlços de' demarcaçoo da .. ur:~ldadas;::estaouats,:.ae: · 
conse.vaçoo pelo Instituto de Terras e Colonlz.açoo de RondOnla QTERqN), q4e apreserJqm.;~ 
graves Irregularidades, Inclusive o redução Ilegal de seus perímetros; · · 

5) Incoerências rjç aluai llstemo de llcenclomcnlo ombtentol. ood<:~.as outorizoçOeC, 
de desmatamanlo, CIUOIÍ'\'ados e axploraçOo madeiro~a desro~pallcm o zoneamenlo · '· 

• sóc:lo-econOmlco·ecol6gicp 'e a· leglslgçõo. pmblentgl, . facilitando atas . de · degrcdaçOo 
amolentai. Inclusive a retirado Ilegal de. madeira de óreo, lndígen9~. e. o.ulr!=!S. unidades de. 
conservação;' · 

6) o Ineficácia do otuol sistema da flscoli.toçõo e proleçOo arnblent.al, 
prlnclpalmenl.e por lnlervençoo de lnleressos polilícos e~ econOmlcos ••. ser.do que· a· 
Impunidade generalizado tem o efe~o de Incentivar práticas ~egois de aegrodaçõo 
ambiental; · · 

7) a ausência da medidas concretos paro Implantar-o sub-componente .de.opolo õs ;;.> 
comunidades lndlgcmas do PLANAf-LORO. nas ollvldados d'i' ,demarcaçOo,.índlos::lsoiadbs','~'~ · 
liscollz.9,ÇO_o e saúdo lndigena; · ''· · ', ... •'rl 

0) o lncompotibBidodo dos aluais programas do lnvosllmontos. o nível esladuo! Ó ~ 
federal, Inclusive os programas de crédllo rural e Incentivos fiscais, em t<31aç<!lo aos ob)elivo,s.:, 
do PLANAFLORO e os dlretrlzes do zoneamenlo s6cJo.econOmtco·ecot6gico: 

9) a falto do coerência do aluai poijtlco agrícola do Governo de RondOnla, em 
rolaç~oõs propostas do d<3$envotvlmonlo ogro!loros!al do PLANAFLORO;·. ' ·· · · ·· ' •·"··r.-~ 

Em contra; te com o Imagem que 6 dlvul~:~ado do programa. como urn 'modelo' 'óe '' 
participação popular em projelasllnanclados pelo Banco Mundial, torno·se cada vez f1)ais?, 
claro que a porllclpaçOo das organlzoÇO\lJ nOo·govemomeniols .n(? PLANAFLCRO est6 · 

. . ... w ··~ 
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servindo principalmente para legitimar o fluxo de recu=s flnancefros .. ntre o Banco " os 
. OrgOos governamentais. 

Comldorando os fatos oprosontodm nosso do<:urnonlo. quo Incluem vórios casos do 
descumpdmenlo dos acordos conlruluuls do PLANAF~OI~O. o Fórum cJus Orgunr<ur;<:.o• 
Não-Governamentais de Rondônia está solicitando ao Banco Mundial o suspensão dos 
c!esembofsos do programa. olá que sejam tomados medidas concretos pelas autoridades 
governamentais e o Banco paro solucionar o otuollmposse no suo execução. 

A seguir. apresentemos um resumo dos principais fetos que justificam a solicffaçào 
de suspensão dos desembolsos do PlANAFLORO. bem como uma relação de medidas 
emergenctals que o Fórum das ONGs de RondOnlo considero condição sine quo non para 
a retomada do execuc;:Oo do programa. 

I) Modelo de Geo!Oo • ParllclpaçOo Popular 

De acordo com o •Prolocolo de (nlondlmonto• assinado em junho do 1991, o 
parllc/paç<!lo das organizaÇO<ls nOo-govomamenlal& no PLANAf-LORO ficou goran.!ida em 
vórios nlvels: a) em 'ComlssOes Normallvas do Progromu'. quo sorvirium como C(Jrnoroo 
técnicas para o planojamento de programas e projelos específicos. b) nos aliv:dadcs de 

. fT10nltoramento e ovoUação. Inclusive no ·comitê de Avaliação Independente·; c) no 
Conselho Deliberativo do PlANAFLORO. o lnslãnclo de decisão superior do programa em 
nível estadual (Anexo O 1). 

Três anos depois do assinatura do referido acordo entre organlzaçOes nóo· 
governamentais e o Governo de RondOnla. pode-se afirmar· que a.!n._':!<:! . ."}9C) ~xis!.~ ,t)9 
~NAFLORO uma estratégia efetlvc para garantir a participação das ONGs. 
principalmente as entidades represenlatlvas dos beneficiários. no planejamento •. execução· 
e-ócomponhamento das otlvldades no programa. 

Plane}amento 

. No otuolslstema de plonejomenlo das oçoes do P!ANAFLORO. o pcirtidpoJóo· dos 
organllaçOos nl:lo·govornomontols se llmllo o uma dlscusroo superficial do/ Planos 
Operativos Anuais· POAs, baslcamonleiiSJa:n'fo gaslos provlamenló eluborados. de forma 
lmfi:laâ; 'pelos órgãos executores. · Pode-se· afirmar que ainda- não houve ·.\ll!1a discussão 
aprofundada com c sociedade clviforganizada ocerca da concopçõQ:p 'detalhamento 
dos alivfdades do P!ANAFLORO. Entre as prlnclpCJis enlldados que repre<enlam · os 
beneficiários do PlANAFlORO. observa·se um senllmonto gonerotlZado do que cs p·o:;;cstas 
das bases não estOo sendo Incorporadas no plane)omento do PlANAFLORO. 

Além dos problemasj6 citados. existem oulras qvestoes fundamentais que têm sido 
negligenciadas no atu'l;!l sistema de plane)amento do PlANAFLORO, tais como: a) as 
necessidades de copacl~açóo lmJlluclonal dos órgãos oxoculoros. prlnclpalm0nfe em 
termos de recursos hur"nanos qualificados. Poro citar apenas um exemplo, nunca se realizou 
trelnomonlos com os moml..>ros das CNPs sobro ploncjomonto oslrof6[Jico. doscnvo!vimenro 
sustent6vel e os grandes temas do PlANAF~0/10; b) a sus!enloi:JiliducJe imlr!uc. u:ur uo 
modela apregoado pelo PlANAFLORO. e sua continuidade após o encerramento do 
programa; e c) a compollbillzcçOo de pontlcos públicos existentes com as diretrizes do 
zoneomento s6clo·econ0mlco·ecol6gfco e do PlANAFLORO. Nesse último caso. existem 
vários exemplos nesse documento de pre)uizos cousadoZ ao P!ANAFLORO por tamanha 
omissão. 
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Monitoria 

No aluai modelo de ges!Oo do PLANAFLORO, noo existe uma estratégia de 
monltoramento encoz pc;~ro ocomponhar o e~ecuçào do PLANAFLORO. 

Inicialmente. vale observar que os objetivo~ e metas que constam ,na grande 
rnalolio dos POAs $ÜO oxlromomonlo vagos, o quo dillcullo u próprio dofinir;üo de 
111dlcodoros do 1110flllorta. Os rolol6rlos do IYIOilllurlu, oluborudos pelos ÓlrJ<lOs o~oculuros o 

,Q Secretgrla Executiva do PLANAFLORO, nOo c;~presentam lnformQçOes suficientes. do ponto 
-º!i vbtc quan11tativo ou qUOHtotlvo. paro um acompanhamento criterioso da execução do 
programa. Os relal6rlos trlmoslrols de monitoria sOo organizados por 6rgOo exocutor. sem 
umo roforêncla sl>lemóllca a cada sub·componento o projolo executivo. No aluai sistema 
de monitoria, nOo l1ó como verlficgr gt0 que ponto o execucüo dos projeto• á compolível 
com as açOes previstas nos POAs e nos parecoros omilidos pelos CNPs (e posleriormente 
aprovgdos pelo CgmelhO Oeliborallvc;~), 

Vgle observc;~r que c;~té g momento, não fel definida nenhU[Jla estratégio de 
participação dos organizações nõo-governomenlais. especlalmenlo\J, as entidades 
representativas dos beneliciórios. na monlloa ia do PlANA FLORO. 

Comitê da Avaliaçõo Independente 

Nos acCll'dos conlratuais do PLANAFLORO. foi provisto que a cada .Of1o;'o Governo 
da RondOnlg convocartg um Comitê de Avaliação Independente. com o liclrrtlcipação de 
representantes de organlzcçoes nOo·governamentais, para analisar o lmplementaçõo das 
reformas em pofillcgs c;~mbiantals e outros regulamentos realizados no õmbito do programo; 
a compgtibilldade dos programas de Investimentos, o nível e•todual e federal, com o 
zoneamento s6cio-econ0mlco·ecol6glco; e o desempenho dos vórlos componentes do 
projeto. · 

O primeiro 'Comliã de Ava!loçOo Independente' follmtalodo em setembro da 1993, 
com a portlclpaçoo de qUatro representantes da lnstllulçOes governamentais e quatro 
orggnizaçOes não-governamentais. 

Em fevereiro da 1994. apesar ae um apoio logislico bastante precõno. o COMAI 
apresentou um relol6rlo preliminar de ovc;~lioçOo que idenllllco uma série de entraves no 
execução do PlANAr-LORO o oprosenlg sugeslãos cone rotas poro melhorar o desempenho 
do progrgmQ. Ape$<:1r de afirmoçOes de concordõnclg com o relatório do COMAi, por 
pgrte da Secretaria Execullva do PLANAFLORO, nodo foi feito erotivc;~mente poro 
lncorporc;~r as suas sugestOes. Pelo contr6rlo, os problemas Identificados ng reiatórig da 
ovolloçOo do PLANAFLORO têm se agravc;~do cada vez mais. 

Valo sanontm quo o rololórlo rrnor do COMAI oln<Jo "~o rol onlro(luo. por oboc.I•Jio 
falta de apolo loglsllco da SEPLANAFLORO. bem como g existência de preMOes polillcos 
pc;~ro c;~menlzgr os seus resultados. 

01 Qut'llro OrgOos governamonlols qua- participarem oPclclmenle do COI\N\1 lnetulrum: Secre!orlo de 
Awnlos l~lornoclMoi</Se<:IOIOIIo do ~onntcmotliO·f're~<JOnclc de Pnoúbllco. Mlr.tslórlo do Aor:culluro o ~crermo 
Agtárfo (MhiW. Mnlsl611o do Molo ANiJionlo Q da Amozônl.u togai-MI\A, Mlols16rlo cJo ln:ogroçOo f~oa;ur.o:.t..t.;~_ M 
qualro OIÇionll:açOos I'Oo-govetnomenlals lnclulram: Fodoroç60 dos lrobalhodoros no Agrtcul:uro·fETAGI10. 
OIOI.lniZ\lC."Cio dos So!lnuut)ltQI do llonrlOnln·OSU, Coo1cJonatJorla doa Otgun&.mç6m 1t1Uigooas .da Art•o:JtCirlla 
Ur-a·COII\U o O fun<Jo MuiMJiol polo NaiiJIOI.CJWWI'/lliCJ~I. 
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Conselho Deliberativo 

Um exemplo lrnportanle do osvczlamonlo da parlic;ipaçôo popular no PLANAFLORO 
ó o Consolho Doii!Jorolfvo: As ovenluur, reun!Oos uo Comoll1o lOm o único oi:Jjollvo do voi<:Jr 
c aprovaçõo de POAs, ou seja, a legitimar a entrado de recursos financeiros nos órgãos 
governamentais. '--o Conselho nunca se reuniu para discutir os relatórios trimestrais da 
monilorla, o relol6rlo da avaliação do COMA! ou o programa do cooperação técnico com 
o PNUD, conformo provlslo no Roglmonlo Interno do programa. · 

Enquanto são esvczlodos os tnstõncios oficiais do PLANAFLORO. nas quais 
porllclpcm as organlzaçOes nOo·governamenlois. os grandes declsoes sobre osountos 

--relacionados ao programa soo fomodas. de fOlma Isolado, por um pequeno grupo do alto 
oscalõo do Governo. Um exemplo recente desse problema é a domcrcaçõo de unidades 
da conservaçOo com limites Irregulares. reduzindo suas respectivos 6reas poro atender 
~>teroS>os políllcos o aconOmicos (vo]a a soçcio nosso documento sobra 'Pofillca Fundiária. 
Zoneamenlo e Unidades da Conservação'). 

Vale salientar ainda os seguintes quesloes preocupontes, no quo diz respeito à 
odmlnlstroçoo do PlANAFLORO: · · 

'1) as Ingerências porrtlcas nos 6rg0os executores. a nlval estadual a ~ederal. que, 
alem da causar umo cito rotatividade da pessoal em cargos de conflanço. resulta em 
desvios dos devidos funçoes dos lnstitulçOes públicos, dlricultancJo c articulação 
lnterinsfitucloncl e compatibilidade de politicas públicas no Ombito do PLANAFLORO. 

2) o controtaçOo com recursos do PLANAFLORO, no ano do 1993. de uin grande 
contlr,oonlo do. runclon6rlos polo EMATt:l? (Emprosc do AsslsiOnclo Tócnico o Exten~o 
Rural), sem o observOnciCI de crlférfos têcnlcos na escolho do pessoal; 

3) o !alia da transparOnclo nos procodlmonlos oporaclonai}cta Comlssco Especial 
de llcttoçOo de Obras e Matsrlals • CELOM; ' 

4) a morosidade do m6qulno burocrátlco, o nível dos governos estadual e federal, 
Já causou uma sêlie de prejuízos na exacuçoo do PLANAFLORO. Yale observar !que o 
orçamento do União poro 1994 ainda não foi aprovado pelo Congresso NacionaL 

D•asde o Inicio da sua participação no programa, o Fórum das OrgC!Jj1=açOes NOo
Gov<Jrnamentals de RondOnla tem apresenfOdo sugestoes poro torngÍ • mais eficcz a 
parliclpallvo o modelo de go•lóo do i"LANARORO. Por oxomplo, dopols de promover o 
seminário "A Socledcdo Civil o o PLANAFLOilO" em julho de 1993. o Fórum oprosonlou urna 
proposto de estratégia O Secretario Executiva do PLANAFLORO, visando o 
aprofundamento técl]fco e dlscussoos mais abertos com o sociedade civil sobre dos oçoas 
do PLANAFlORO (An!õ~XO 02). A Secretario Exoculivo do PLANAFLORO concordou 
lnlclolmente com a prqp,osto apresentado pelo Fórum. Enlretonto, nóo houve nenhum 
encamlnhomanlo,2 - · - · · 

Finotlzondo, vale soüentar que as miS>Oas de supervisão do Banco Mundial am 
RondOnla têm mantido um contolo multo esporádico com as orgonlzoçoe~ nóo· 
governamentais. Durante as mtssoes de supervisôo. os técnicos do Banco geralmente 
dedicam o molar porte de seus tempo em negocloçOes com os 6rgõos executores, em 

2 Fof roal!zcdo urn Unlco retmln6,1o i)m 10iomtJro do 1993 sot»o •c&lcCJI~os do OwonvuMmonJo ~~tonrll'lol 
om /voos Oosllnt.1dal oo Exlralfvisn'IO·. l,ot4m. os fO$UUodoa do sorr.tnúrlo nOo lororn lnCOft;~orauos na progrornaç.Oo 
de "flosorva• t:•lrolfviJfas' <Jo PLANAFLOno. 
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alguns casos. otropeto""'o os dtsoussoos em andamento nos Comlssoes Normativos de 
Programa, bom como o' qodor do docls<)o do Consolho Dollborotlvo. V6rlos problemas 
lovanlod<n nono docum'lnlo, como a lncompollbllldcl<.lo do polillcO$ públicos com os 
direlrlze• do zoneomento estoduol, nOo têm recobklo o devido atonçüo nas missões de 
supe!Vbõo do Banco Mundial. 

2) l'oh11co l'undl6rla, Zonogmonlo o Unldgdoa do Consorvaçóo 

Nos acordos contratuais do PlANAFLORO previu-se o lmplementoçõo de um 
prograrna de reformas lnsllluclonols, visando a compolibllllaçao de pofitlcos públicos e 
programas de lnvosHmentos com as diretrizes do zonea,mento s6clo-econOmlco·ecol6glco 
e o manejo sustentável dos recursos naturais (veja: Seção 2.14 do Acordo da Projelo).::J 

O zoneamenlo sóclo-econOmlco·ecológlco do l?ondõnla. estobolocldo lnlci<JI:nonlo 
pelo Decreto no. 3.702. de 19/06/68, foi contemplado na própria Consl!ilulçõo Estadual de 
1989 e respaldado posteriormente pela Lei Complementar no.52 de 20/12/91, 

Nõo obstante o aparente 'insUtuclonallzoçõo" do zoneamento sóclo-econOmlco
ocalõuiCo. podo·so ol>snrvor quo as polilic:as o <Jçõns elo vórios 6rg()os o OlJiorldodos 
gavornomentals ernl~ondônla lêm ol\lla<.lo orn confrol\lo ulrolo com m sum <.liroh!Lo~. bom 
como a tegblaçõo amblonlal, em nível estadual e fodoraL 

Um dos exemplos mais graves desta problem611Ca Iam sido a poüllco fundiária •1 
do lnslllulo Noc:lonol de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Nos úlllmos anos. a 
Superlnlend!lnclo 11eglonal do INCRA om RondOnlo Iom dosrospoilado frontalmonle o 
zonoomonlo s6clo-econOmlc:o-ocol6glco o o logi~laçáo ornblontCJI. nas atividodes ue 
desapropr!açuo. criação de projetas de assenlornento o do regularlLaçi;roJundiór!a 

Projetas da Assentamento 

Em março de 1992 o INCRA criou 01 Projetas de Assentamento (?As) Curuplra, Rio do 
Conto e Águo Azul. prevendo o assentomenlo de 2.774 famílias numq área de 
aproximadamente 215.000 hectares (Anexo 03). Esses os pro)elos. foram localizados em 
áreas com predomi.,émcla de solos fracos. dentro da zona IV. (órea de: exlrativismo 
vegetal), segundo o zoneamenlo roc!o·econOmico-ec:oi6gico de RondOnio.· A lmplonloçào 
dos.pro)etos somente foi suspenso depois de uma série de 'denúncias do Fórum das ONGs · 
de RondOnla. junto ó Pre&ldêncla do INCRA. 

Do acordo corno 1ulol6rlo Uo •aJ.JpldbCJI' Uo l)unt:o Mu••~lu( (lluluiGnkl nu. OOI;) Un), o'IOJ .rotormc:r1 
tnsmuc\onols devem Incluir: · .... 

a) a lnlttluc:lor'KlUlaçoo do zonoomonro ostod\K.Jt: 

b) o eltmlnaç:Oo do desmatamonro como rotma do 10 obtor lll~oçoo do 1orrtJ, ttnm corno a ac.lor;:oo tlo 
PQJillcat o próUcot Cldequodo• de rogUOillaçOo 1\.ndJárk:J, o o o~truhJI'Oç:Oo do 1Ti.~4N PC'a dOSGr)Volver • 
odmJnlslrar o polillea l\.lndl6rlo 01toduol, do ccotdo com o zonoamonto; 

c) a ollr'Noac;óo do lnconiWot ocooOmk::os G nsca11 QVO ~rti'Tilllorn o unnzaçoo lna11clonte dejrGCI.XJQt 
naJurols.trwesHmontos :P!lvados noo-sustonl6voll o a uugroc.Jaçoo crnblonHJI: 

d) a rt.MsOo do programas dO lnVmtlmonlot dOI orgOo~ ~lcdtJab o IOdotols, o fuj-1 ao 1ovor om 
c-oralfd•raçoo o copocldode d• uso da t01ro • outro• cónslderoçOM drnblontoll e CIUe .o· 1~eomon'o a6clo
~ico-oco&6glco ng..ro como boso do lados ot- docltoos om luturoslrwoaltmonlo' oovdr'liomentoll no Estado 
<lO ,llondOnlg. 
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' Entretanto, 0$ PAs Curuplra. Rio do Conto e Águo Azul cindo rtOo foram cancelados 
onc:lalmente pelo INCRA. Afualmente. poijflc:os locais estOo lncanii~ndo a ocupação 
destas éraa1 por agricultoras. pecuarl$tos a especuladoras da terra. s~b o alegação de 
que as mesmas já foram 'liberadas' pelo INCRA. ' 

Desde 1994, o Superlntêndêncla Regional do INCRA tem ln$1$tldo na desapropriação 
de quatro Imóveis (Rio Branco. Pedro do Abismo, Novo VIda e Oriente) abropgendo uma 
6roo total do 66.793 heclores onlro as Globo; Copilüo Cllvlo o !J.urifl nno''munlcíplo do 
Campo Novo (Anexo 03). Esses lm6vols (onllgos se>rlngois) lornbúm ~o lo~Óiilurn donrro dei 
zona IV (e~trollvlsmo vegetal) em áreas com alto lhcldênclo do solos fracos e pedregosos. 
Um rocente levantamento de campo da FUNA! (Fundação Nocional do fndio) evidenciou 
o perombulaçOo delndlos Isolados no região. 

NO$ referidos pro]etos, bem como em vórlos outros processos de desoproprloçOo e 
aquisição de Imóveis li.(Anexo 04). o comportamento do JNCRA·RondOnla. olém de 
desrespeitar o zoneamenl!;> esloduol, tem damonslrodo os seguintes lrrogulorldodes: 

1) o INCRA nOo tem respeitado o Rescluçõo no.001/86 do Conselho Nocional do 
Melo-Amblenfe(CONAMA). espeelflcamenfe o artigo 21• Inciso XVII. onde 'e determina a 
elaboração prévio de Estudo do Impacto Ambiental (ElA) a respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA) no coso de 'Projetas Agropecuc.iriO$ que contemplem óreos 
acima de 1.000 ho, ou menores, nesta caso, quando se .trotar de óreas slgniflcallvos em 
termos percentuais ou de hnportüncla do por~! o do vi~lo amblontol. lnclu~ive nas óroos de 
proteçõo ambientar. 

2) Do mesma forma. o INCRA nOo tem realizado estudos prévios sobre o qualidade 
dot solos e capacidade de supOrle das áreas destinados oo assentamento de pequanos 
agricultores. nem os Impactos de::sos pro!elos em reloçoo o populcçOe• lnaiganos. 
seringueiros e oulros hobltonles locais. Em vários ca.os recente$, o INCRA tem criado 
pro)elos de assentamento nos vizinhanças de 6roos Indígenas e outros unidades de 
conservaç0o.4 

3) As propostas de aquisição de Imóveis e de criaçào de pro] elos de ass,.nramento, 
noo foram devidamente encaminhados à ComissOo do Zoneomento Sóclo·EconOmlco· 
Ecológico de Rondônia, criado pelo Decreto Estadual no. 5449 de 16/01/92. da qual o 
INCI(A faz parte. considerando que o crloçào dos mesmos slgnincorlo uma mudança de 
categoria lOna! nestas 6reos; 

4> Os processos de dosaproprloçOo também não foram apreciados previamente 
pela Comlssóo Estadual do Terra de llandCnla, (contrariando o Copllulo 11 de sou rr,glmonto 
Interno), bom como o acordo assinado anho o INCRA o o Governo de Rondônia, em 
novembro de 1992. sobre a 'PoKIIca de Uso da Terra no (stado do RondOnlo', 

5) A detlnlçOo do 6reas para crloçào de projetas de assentamento pelo INCRA 
geralmente ocorre sem nenhuma consulla 6s principais entidades que reprasontam os 
trabalhadores rurais, seringueiros e populaçOos Indígenas. 

No reaUdade. o escolho de Imóvel$ para desapropriaçoo e criaçào de projetas de 
assentamento é determinada em negoclaçoes entre ponticos. altos funcion6rios do INCRA 
e especuladores de terra. onde os últimos adquirem grandes propriedades (geralmente 

4 A Cflaçoo da projolot do o"'onlamonlos na1 ,.,,,,,,,orv;m <Jo órÕu~ lnUiuono::: 101n !lorvldo propo;llolmonfo 
poh.l ra:cllllar CJ oxhcçllo llngoJ tJo tnod\)lrCJ dn~rn Orou!i fl'!Oio(Jidm por lof. Um o.tomr;lo c.to~a pr61fco foi o crloçoo 
pelo lNCW\ do PA Colina Vordo om 1m. nos lfmllos du At Urv-ou·wau-wou. 
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seringal$ antigos, em 6rBO$ISOiadas) paro depois vendê-los o preços super-volorizadoo para 
o Govemo Federal. O preço exorbitante do desaproprloçOo é posteriormente suportado 
entre 01 agricultores 011untados pelo INCRA. 

Al/enQçc:to de Terrm Pr:lb/leal 

No quo so rororo 6 olk>noçOo do forros públicos. o INCRA Iom dosrospellodo frontal
menle o zoneomento s6cfo.econOmlco-ecot6glco d!l llondOnla e os unidades os/ o duais do, 
conservaçoo. No perlodo de 1990-1992, o INCRA titulou grandes especuladores de terra e 
fozonde~os dontro ds unldados esladua/s do consorvação já criadas. tais como o Porque 
Estadual do Corumblárla. o Parque Estadual Serro dos Pareeis e nos Flores! os Estaduais de 
Rendimenlo Suslentodo do Rio SOo Domingos. Rio Mequons o Abunü. Tal prática do INCRA 
entro em contronlo com a própria ConsliluiçOo Federal e tem praticamente inviabilizado a 
lmptontaçOo ds vários unidades de conservaçOo no Omblto do PLAAAFLORO . 

.Jll2,!lllen_(l.ÇÇ9.di1Jerras públicas. o INCRA conlinua reconhscen~ o desmatamento 
)ndlscrimlnado. associado õ lmplan!oçOo de pastagens artificiais. como "penfeitorla' paro 
fins de regulorizaçOo fundiário. Esse procedimento. permitido pelo lnslrt.Jçào Normativo 
no.OJ de 08/09/92 do INCRA, tem beneFiciado grandes especuladores de terra e 
pecuarlslas com elevados cuslos em conruJos ~oc!nio a dogradaç(Jo ombleni<JI. f,o mo~rno 
tempo, o INCRA nOo recont1ece prót/cas do ulillzoçoo racional dos reC<.HfO~ rlorestais 
(como o extratlvl$mo vegelal prollcodo por sarlnguolros) como crilório, pdta reconheci· 
menlo de posse. nem a exlslênclo do populoçOes trodlclonols (índios, 'i;'eringuolro~) nos 
áreas Ululados poro grandes proprietórlos. 

Um exemplo recente dessa pofitlca do olianaçoo de terras públicos do INCRA· 
RondOnlo pode ser ob~ervodo no regfOo da Gleba Buril/ (zona IV-extralivismo). Durante o 
ano de 1993, o lNCRA·RCI!ndOnla regularizou, através de Contratos de Promessa de Compro 
e Vendo • (CPCV). várlós. 6reas que foram 'griladas· por especuladores e pecuoristcrs. 
atravôs de grandes desmolamonlos o o Jmplanloçüo do pa~logons orliflctol•. 

Vale lembrar que nos acordos conlroluals do PLANAFLORO. previu-se que uma das 
condições de efettvidode do empréslirno do BH?D seria a reollzaç<Jo <.la um convênio entre 
INCrlA • o Governo de RondOnlo, visando definir 'potíllcos ele regulorizoçôo da !erros a 
pr6Hcos a serem observados dentro do Estado. os quais dovorõo ser compotivels com os 
objsllvol de manuseio e proteçOo do floresta, em termos e condiçOes sctisfct6rias oo 
Banco•. (vejo: 5eç0o 2.12 (a) do Acordo de Projeto e a 5eçO'o 6.01. (b) do Acordo de 
Empr&stlmo do PI.ANAFLORO). 

Até o momento, apenas foi assinado um 'Termo de Acordo' entre INCRA e o 
GovCJrno de RondOnlo. em novembro de 1992, que nõo contemplo a compolibil!zoçào das 
açOas da ragularlzoçoo rundi6rio com as dlretrlzos do zoncornanlo e do manc:io :;:.:~Jenlável 
dos racuraos ncturars. conforme provisto nos acordos contratuais do PLANAFLORO 
Enquanto Isso, os açoas do INCI?A em RondOnlc Iom desrespallodo fronlclmente os 
acordos contratuais do PI.ANAFLORO. 

A experiência do PLANAFLORO j6 tem demonstrado o papel fundamental do 
poPtlca fundiária paro o sucesso (ou fracasso) de iniciativas de desenvolvimento sustentóvel 
na AmozOnla. Nesse sentido. acreditamos que o INCRA tenho umo grande conlribuiçOo 
polencfal poro a resoluçOo do entraves quo estão compromclendo o execução do 
PLANAFLORO. 

Nada obstante os entravas acima ldentlncadoo, observados em níveJ.reglonol.,o . .; 
F6tum das ONG1 de RondOnlo tem mantido negoc\oçOas com a Presidência do INCRA. Em 
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março de 1994. por exemplo, foi a:;slnado o documento por representc:mtes do F6r~m dos 
ONGs de RondOnla e o Presidente do INCRA, definindo 6reos de colaboração com as 
ONGs e o Governo de RondOnlo, lois como: a) maclk.las poro ovi!or o concEJnlroçào do 
terra e a especulaçOo fundl6rla n~ projefos do ossonlomento o outros ãraas com 
ocupação ogropecu6rlo exlslenle, visando promover a lnfensllicoçõo agrícola em solos 
mais fertéls nestas 6reos, por pequenos agricultores; b) a cooperação do INCRA no 
rogularllaçoo fundiórla do Rosorvos ~xfmlivlslas o oulras unldados do como:voÇ(Jo. c) o 
rovlsOo de poüllcos kltornas do tNCI?A. corno o roconhocknonfo do dosmulomonlo 
Indiscriminado e lmplantaçoo de pastagens orllficlols como 'benfeitoria'.~ v10ondo a 
tllutaçoo de grandes propriedade~ em terras publicas (Anexo 05). 

A grande maioria dos problemas com o INCRA em RondOnla se expUcom pelo 
processo de lntervençOo político que ocorre dentro do Superintendência lleglonar do 
órgão. Em RondOnla (como em oulros estados brasileiros), o Superintendente llegional não 
é escolhido pelo Presidente do INCI~A. mos por padrinhos polillcos. Portanto. nco é de se 
surpreender que a Superintendência do INCRA em RondOnlo tem inslslido em manter uma 
velho pofrtlco de atendimento o Interesses políticos e econOmicos. negando 9 função 
social do órgOo e sua contribulçOo potencio! paro o desenvolvimento sustent6vel. o 

ITERON e a GestCo à~ Terr~ de Rondónla 
~ ' - . - -

Vale lombror que os equ!vocos do atual pofitlca fundiário do INCRA refletem . 
lmnbóm a omlssCJo do Govorno de llondOnlo no quo dil ro5polto às medidas nocossãrlas 
para garanllr a lmptonloçuo do zoneamenlo s6cla-econ0mlco·ecol6glco o ~a:; unl~ades 
estaduob de conservaçoo. 

Em 1988, o Governo Estadual criou a. Institui o de Torras e ColontzoçOo de RondOnlo 
(ITERON) O.el E1tadua1 no. 203 de 20/06/88). com o Incumbência de ser o órgão executor da 
política fundiário do Esf·ado. No õmbilo do PLANAFLORO. o ITERON ~ princlpoi responsável 
pelo Implantação do zoneamento s6clo·economrco·ecol6glco de Ror.dOnla. 

. ' Entretanto. o ITERON nõo tem se lnstrumentoli,:ado paro assumir ij1 gestão das terras 
publicas em RondOn!o. Até o momento, o ITERON ainda não opresentou'pro)etos t~cnlcos 
junto ao INCRA. justificando transferências potrlmõniols da Unlào paro o Estado. conforme 
previsto no leglslaçOo federal (Decreto N" 2.375, de 24/ll/67). Ou seja, o ITERON constitui-se 
em um órgOo de terras sem p9trlmOnlo fundl6rlo, o que torna questlonàvel a sua própria 
existência. · 

No coso de eventuais desoproprloçoes. visando a Implantação de unidades de 
conservação ou outros açoes previstas no zoneamento estadual, seria lndlspens6vel a 
portlcfpaçc!lo do INCRA. aluando em conjUnto com o ITERON. Entretanto. como j6 foi 
menclonado,~olndo noo fol~lnsdo~u~ên!!Hirure-lNCPAe o~\IE!rn~ de RondOnia, 
nos moldes estlpuladol pelos acordos contratuab do PLANAF~ORO. 

6 "~" obsorVgt QUO o &uporantomJOf,,o RoQh:,lCil cJu INCnA Jó manUoatuu PCJt tc!ctllo. om o lítio ao Prt»>cJento
do OrgOo, sua poslçOo do quo noo 6 nocoss6do rO"..poJiar o lOMOON'IOnlo sóclo·cconOmlco·ocol6glco <Jo norujOnlo. 
porque 'o Governo Esloduol ostCIIegl-and!'"'"' Cimel do lonc5 lo<:leralt o quo 61nconolllucrq~or' (O Gelo INCRA/SR· 
17/G/N'I33194 de 17103/9ô, p.04). 

Do rato, tot onunoçOo do suporlnlondOfliO r~oulon<JI do JNCJU\ <=cx~lrruiiJHI oql.lfl/c..co. (Jo puoto _do vlo;I<J 
JUtrdlco. Not ortlgos 23 e 24 da Con:;tiUçOo FocJorcl, t01am o!iloboloci<Ja~ conapooiOOdw comun5 onuo a Unlóo, 
Estados. Dlsi!Uo ~odotol o ...,.._tr"'lçlptos. paro loglsfurom COI'l<:onon:nrn(,nro o a lomarqm oulros modlcJos no<:q.nórlos 
poro garonllr a PfQfoç:Oo ombfa"IOI, roforlnc.lo-an ospnclncomnnlo lls IIOt05lns, coça. penca. rouno. con:sorvoçoo c.Jo 
norurezc. aellltO <lo 11010, proteçl)o do mero grnblonte o contrOle <.te pclurçoo, 
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Vale observar que ·p Lei Complementar no.52 de 20/12/91. que disp6e sobra o 
zoneamenlo s6clo-econ0mlpo-ecol6glco de flondOnla. previu a sua rogulamentaçúo num 
prazo d9 60 (S91$enlo) dias· (artigo 7'). Enlrolar,lo, por folio do lnloross9 do Governo de 
RondOnlo. a lei do zoneamento somente foi regulamentado em março de 1994 (o través do 
Decreto 6.316 de 02/0J/94); ou seja. com um atraso de mais de dois anos. '· 

Mali lmportanlo. o Oocrolo no.6.316 do 02/00/94 noo contribui ofetlvomente poro 
tegulornonlor o Lol Cornplornonlor no. 52, pr~1c(f.>ohnonlo 110 f.IUO ult. roopollo oo ul10lrllot 
da manejo dos recursos naturais nas úreas zonals e às medidas nocesoórlas poro viabilizar a 
hnplanlaçOo dos unidades estaduais de c:onservoçOo. O referido decreto também nOo 
Incluiu o caracterlloçoo dos Umltes da primeira opro•lmoçào do zoneamento, atruvés de 
memorial descr!llvo. conforme previsto no artigo 3• da Lei Complementar no. 52. 

Ao contrário. o Decreto 6.316. elaborado bolodomente pelo ITERON, se limita o 
repelir. dEI formo pobre Etlmpreclso. o quo Já consto no Lol Complomonlar no.52. A-minuto 
do referido decreto não foi encomh1hodo prévlomente à Comissão Estadual do 
Zoneomento S6clo·Econ0mlco-Ecol6gico poro opreclaçào. contrariando o artigo 1', Inciso 
IV do Decreto no. 5.d49 de 16/01/92. Ao que ludo Indica, o regulamonlaçOo da lei do 
zoneamento. do formo que foi ereluodo polo Governo de RondC>nio, ropresonlo openas 
uma manobra porei agradar oo Oanco Mundlol (ou scjo. 'para o lnolós vor"). Tal aliludq do 
Governo Estadual compr0111ete mais uma vez o Gllcácla do zoneamonto s6clo·econômlco
ecológfco como h1strumenfo de plone)omento regional. 

Concluindo. vale observar que, apesar das suas atrlbuiÇOes legot:; como •guordiOo' 
do loneomento s6clo-ec:on0mlco·ecol6glco de RondOnlo, noo se tem noticia de nenhum 
caso em que o llERON tenho quosllonado os conslanles aios de desrespeilo ao 
zoneamento s6clo-economlc:o-eco16glco. por porte dos órgãos públicos como o INCflA. 

!/llldades Estaduais de ConsetVaçOo 

Na período de 191J9 o 1991. o Goyem~ de RondOnlo criou uma série de unidades 
esloduols de c::onseNoçOo (Porquos Esloduols, l?escrvos Biológicos. EstoçOes Eco16gic.a"S. 
'Florestas Estaduais Exlrativislos'. e 'Florestas Estaduais de Rendimento Suslenlodo'). em 
áreas que correspondem às zonas IV. V e VI do zoneomenlo estadual. 

; - ·- Entretanto. o Governo de RondOnlo noo tomou as medidos jundicos e lnstlluclonols. 
necesroriãi ·poro garantir a efetlva lmplontoçOo dessas unidades de conservoçOo, 
espacialmente no quo d~ respeito aos procodlmenlos de rogulorlzaçOo rundi6rla. Algumas 
unidades estaduais de conservaçoo Implicam no donnlçOo de novos figuras juódlcas (por 
exomplo, os Florestas de Rendimento Su•tentodo), sendo que ahf> o momento não foram 
lomo<;~oslnlclatlvos coeronles polo G011orno do RonóOnlo no~lo sonli<Jo. 

Nos coS<» dos decreíos que criaram as 'Florestas Esloddluls Extrofivi>tos· e os 
'Fioreslos Estaduais de Rendimento Suslenlodo' axlslonlos. orlrmo·se sdrponle que as terras 
o bonfeflorlos no seu porimollo 'podo1úo sor doc/wudus do u116cJado pdll•Hca, so· nCJo foram 
cumpridas as dilalrlzas de manejo. canslanlos do Zaneomenlo S6cio·r:cdnpmlco-Ecológlco 
da Rondónio:6 No coso dos 'Floreslos Estaduais Exlrolivislos', esta ombig~idbde deliberada 

6 Not <loCiotoo de crlaçOa doo \Oli<lodoo m~ouuor• do uso lmllulo (PUIQ\JO'l rsludiJO~. ~osorv.as lllor6Qicos o 
Estaçom EcoJóglcos). os Oleot SOo decknadot de ulllldado pWico. No onlcnlo. os doere! os nOÇ)IX!c:om. cMpresc;a 
• dluttamDnte. a COC'WUJT\OçOo do oJo via IWOf'Uuots dosoproprloçOos,•nem CQontCJm, o~1c1 omonte, o ent• 
pYbllco que dev011a ptopor Cl açOo rospRCIIYo em Juilo. Quando cobtvel. 

A Lol Complet"onlot no.52. bom corriO o Docfofo no. 5.111\9 do 16/01/92. sOo bo,lon1o ombigU(.I!J om 
eelaçoo ~~ ques.fO.S tundl6rloa, alttmondo apenas que •031 o1o1 rolactonodos dO zoneomenlo, rospaltcrOo a1 
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contrasta com a leglsfaçOo federal sobre as ReseNas Extratlv~ps (Decreto Federal 
no-98.897 de 30/01/90). principalmente no que diz resperto aos t,procedlmentos de 
regulgrlzoçOo fundl6rfa • conc:essoo de uso às c:omunldades Joc:gls. · 

Nos últimoS dias. o ITERON contratou. com recursos do Banco Mundial, os seNI~os de 
emprellelras paro realizar a demarcaçOo lopogrólica de v6rios unidades de conseK-oçOo. 
Porém. at referido; demarcoçOes opresonlam uma sórie de lrreauloridodos: 

1) AI demarcaçoas contratadas pelo fTERON noo corre~ondem aqs limites originais 
de várias unldadfJI estaárJals de conservaçóo, conforme seus d(J(:retos de crlaçáo. Por 
exemplo. as demarcoçOes sendo executados nos Parques Esladuols de Corumblora e 
Guojorá·Mirlm excluem uma porte slgnlfk:otlvo de sua$ respectivas áreas. 

No caso do Pbrque Esladual do Corumblora. criado pelo Decreto N' 4.576. de 
23/03/90. a oxclusOo lJii! oproxknacJarnonlo 150.000 hoclaros pelo ITERON Iom como 
flnaUdade atender aos inl~ressos do grandes pocuorlstas e espoculodoros rundrórlos ... Uma 
grande parte desses lnlere~dos foi beneficiado com títulos expedidos Irregularmente pelo 
INCRA através de CPCVs. durante os anos de 1991-92. ou seja, opós a crlaçOo do Parque 
Esládual. Atualmente exista um processo ocelarado cJG> desmotamonlo e ospeculaçOo 
fundlórla dentro do Parque. lncenllvodo pato ?mlssõo a conivência do INCRA e ITERON. 

No Parque Estadual da Guajar6-Mirím. criado pelo Decreto no. 4.575 de 23/03/90. o 
ITERON est6 promovendo a demorcaçõo de uma área que exclui parte significativa do 
Porque. Inclusive uma regiOo de serras. carocterllado por um ecossistema tr6gli. Seg~Jndo o 
ITERON. a exclusOo deua área se deve à existência de antigos seringais com títulos 
deflnllivos. sendo que o Governo de Rondônia noo leria como desapropr16-los. (Na 
realidade. a 6rea exclulda pela demarcaçoo Inclui terras públicos. ao norte do Porque), 

De foto, o reduçoo do Porque Estadual de G1Jajor6-Mirim tem uma runçOo 
eslratéglc:a: facUltar a abertura da rodovia RQ-421 entre as cidades de voo Nova do 
Mom6re (na fronteira com Bollvla) e Arlquemes (no eixo do rodovia Bn·364). permrtlndo o 
acesso por madeire~os. pacuarlslas. mpeculodores de terra e outros a uma regiOo isolada 
(Anaxo03). 

Tais procedimentos do ITERON encontram sérios Impedimentos de natureza Jurídico. 
Por exemplO, o artigo 225 do ConstttulçOo Federal determino c;ua ·o Poder Público deflnlró 
em todos as Unidades do Federaçõo. espaços territoriais e seus camponef'!tes o serem 
espacialmente protegidos, sendo sua cltoroç,Oo e o supreslilo permllidos somente através 
de lei, vedado qualquer ulllilaçOo que compromola a lnlogrlcJoc.lo dos al,ribulo~ que 
justlquem sua proteçOo." 7 · 

Formalmente. a alloroçOo ou supressão do qualquer unidade a.lodual de 
conservaçOo leria que contar com o oval da Comlssoo t:staduol do Zoneomenlo S6clo
Ec:onOmlco-Eco16gico. bem como a aprovação da Assembléia Legislativa do Estado. 
ll'!fallzmenle. tais procedimentos legais noo foram respallados pelo ITERON. 

~IUaçO• clc>rnHo~ eartltnl•. Co<rc>OIIbllilando-os. •• for o cc•o. o pracodlm.,loslegols 8lCprOI)rlolórlos- (dnl"'" 
nOifO).· 
' 

.7 · Similarmente. a aRenaçOo de IIIITOI públk:at polo INCRA-~ondOnlo dentto de unidades O>laduols de 
COIW*VCIÇOo de UIO lndlreto (como no caso dos Parques El!aduals do Corumb!oro o serra dot Porocrs) ot>lellvondo 
a crklç(lo de grond• prQPlledcldlld. pccl• s« CCI'tlldO<oda lnc:onolll\lclonol. 
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Além disso, vela lembrar que a SeçOo 2.10 do Acordo da Projeto do P:..ANAFLORO. 
Inclui entre os unidades esl'cduols de conservação o serem mantidos pelo Governo de 
RondOola. os Parques Estaduais de Gua)aró Mirim e Corumblora. 

2) O ITERON está promovendo a demorcaçCo dG vária$ unidades dfl consarvaçco, 
ondG medidor necessárias de rGQular/zaçCo fundfória noo foram tomadas. Nesses casos, os 
IE!gillmos proprle16rlos poderOo aclonar o )udlcl6rlo para suspender as demarcaçOes. Esta 
sltuaçOO acorro em áreas como a Rosorva Ex1rallvlsla do Rio Ouro Prato o Floresta Estadual 
Extratlvlsla do Rio Pacaas Novos. 

3) O. ITERON eslá contratando a demarcaçoo de unidades · estaduais da 
comervaçl:ió, sem a transfer~nc/a patrimonial de fartas públicas federais. conforme 
c!~_termlna o Decreto no. 2.375/67. Alguns exemplos dessa situação Incluem: Floresta 
Estadual Exlrotlvlsto do PdcCias Novos. Parque Estadual do CorumblarQ, ParaYe ~dadyal de 
Guei)cnó-Mfrlm e a Resorva lllológlca Eslatluol cJo 1 raç<1<Jal. 6 · · · 

' 
· • '4) q .JTERON contratou a demarcação de várias ·acservas''fxlrativislas:. que 

simplesmente não existem, Essa situação se refere ós óreas do f<lo CoutóHio. Curra~nho. 
Baixo Sc:ío Miguel, que ainda noo foram criadas por decreto. Nesse sen1idó. as 
demorcaçOER detxam de ter qualquer validade jurídica. Pelo menos no coso do Rio 
Ccn.itórlo, essa $11Yaç0o é o resultado da oposlçóo do elllos locais, associados c exploraçOo 
madeireira e pecu6rla. que noo acellam a crlaç<;ro das Reservas Extrallvistas. 

Em resumo, poda·se conciYir qye a slluoçóo relatada acima demonstra o seguinte 
conjugaçOo de !olores; o) o politica fundlárlo do INCRA. que nuo tem respeitado o . 

. zoneomento e as \Jnldades estaduais de conservaçóo; b) a omlssõo do ITERON e o d.escoso • 
do Govomo de Rondonla. quo não lOm tomado os mocJidos jurícJica~ e lmliluclonols , 
,n~c~5s6ilas para vtabllizQf a fmplonloçóo dos unidades osladuois de conservação; e c) o · 
prei:x:upoç:Oo do Governt, de RondOnla em gastar recursos tlnonceiros e 'mostrar serviço' 
porei o lldnco Mundial, no que dii respeito ao componenle ambiental do PLANAFLORO, 
corno resposta à p·otillca de ·parl-passu· entre os desembolsos uos vúr!os c.ompononles do 
programa • 
. . ·-~}; 
Sogurido Aproximação do Zonaamoolo Sóc/o-Eçon{Nníco-Eco/Õ(}/co 

r·, ' -- - - -

Em contraste com o relot6rlo de 'apprafsar do Banco Mundial, os Termos .de 
Referência para o segunda aproximação do zoneamento. preparados . sob o 
cooídenaçoo do ITERON, propOem estudos que ropresentoroo uma 'varredura geral'. da 
superl!cle territorial rondonlense, Inclusive nas 6reas Indígenas e outros unidades de. 
conseNcçOo. Enquanto persiste o ausência de politicas para garantir a conservação e 
manejo suslen16vel dos recursos naturais em RondOnio, c reoliloçúo de lovontornentos 
sobro os estoques de recursos naturais <mfnórtos, solos, madeiro. ale.). o~poclclmonlo nas 
Ynldodes de conservoçOo, poderó acabar por fncenlivar o tlagrotloçllo ambiental e o 
ockramenlo de conflitos sociais (p.ex. a exploraçOo madeireira e mineral em áreas 
lndigonas), 

Sem o lmplanloçOo do programo de reformas lnsliluclonols previsto no PI.ANAFLORO 
e _persistindo o desrespeito de v6rlos órgOos governamentais em relcçco ao zoneamento 

Vol• oolronlar quo a IIOIOIYO lllol6(,1lco ~slac.lu<ll do Tloçc<.lur. c•ruda polo Doe• oro No. ~-~113. do 26/03/90, 
ubrCingendo uma 6roa do 22.s..10 hGclo101 no rnut"'lclplo tlu Guulur6·Mf•lt1'1· so tnsoro cJorllro dos llrnn~ do 6fecr 
OIOIOdCl para O USO mpoclol do ()CbrCUO, SOI.)l6ld0 O Docrolo rodQtbl N" 9/,U/6, do ~/03/09. POfiOOIO, O 

damorcaçOo do rofort<Ja 1es0f\lo dovorlo conlor cum a onuOnctu l'>lúvla tJa UniOo. o r~ue noo 1oJ soHcllc.aJo poro 
Govtlrno d•ll<>ndOnra ol~ o 1n011'1111\lo. · 
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estadual e 6 leglsloç6o ambiental. tome-se oHcmente questionável a execuçoo. com 
custo elevadíssimo. dos estudos poro c segundo oproxlmaçOo do zoneomento s6clo
ec01l0rnlc:o·ecol6glco. 

3) UCenclcunonlo • Fllcolll:oyOo Amblenlol 

Nas açOes de licenciamento a flscallzaçoo ambiental. exl$1em vários exemplos de 
politica~ govemcmentab que comprometem o zonecmenlo sócio-econOmico-ecológlco e 
os objotfvos do PI.ANAFLORO. 

Por exemplo. o Secretaria de E$lado de Oesenvolvlm.;nto Ambiental (SEDAM) tem 
recOi'!r,eeldo Indevidamente 'declorcçoes de posse", e~pedldos Irregularmente pelo 
INCRA. poro o concessóo de aulo•llaçOos do d<mnalomon!o e queimada.. l.>orn.corno 
planos de exploraçOo selei Ivo (rol~oc.la <lo madolra orn óroas a sorern desrnolu<.lu>>. <.lonlro 
das zonas IV (extrallvbmo vegetal) e V (manejo tloreslal). lal procedimento somente foi 

.suspensa recentemente. 

Por suo vez. a SuperlntondOncla Estadual do IBAMA (lmfltuto llrasilelro do Melo
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovavels) tem pormllldo. do formo ~regular. o uso de 
documentos precários do INCRA poro aprovar "planos de manejo' (basicamente Planos de 
c0rte sem sustentaçoa técnica) paro a reflrada de madeira de reservas legais nos 
propriedades privadas (Ordem de Serviço no.000/94/-GAB/SUPES/RO de 10/02/94). · 

t}e maneiro geral. o oprovoçOo de planos de manejo pelo IBAMA-RondOnla nOo 
terr11evqc;io em eonslderaçOo os dlretrlzes do zoneamento s6clo·econOmlco-ecol6glco. Por. 
e~emplo. grandes projetas de exploraçOo madeireira &6o oprovodos ordinariamente pelo 
lllAMA, denlro de 6reos de uso restrllo do zoneamenlo estad~l e sem oos0rvõncla de 
outras cautelas legais.9 Vale salientar que em lois casa&, os lnpústrlas maaeireiras são. 
benefk;:lqdos ainda por Incentivos fiscais. como a lsençoo de IPI (lr.rposto sobre Produlos 
lndust1f91lzados), concedidos pela SUFRAMA • 

. . . · : Alf'Civés da lmtruçoo de· Serviço no.OOl/94/SUPES/RO. de · 091'(;.194, . o 
Superfotendente Estadual do lllAMA também normalizou a eoncess6o de autorizaçoes de 
desmatamento e exploraçOo seletfva de madeira, descoMiderando o zoneamento 
elloducl. Assim, o IBAMA J6 aprovou v6rlos projetas de exploroçOo seleqva de madeira 
(prevarido o d~lamonto de 50'X. das proprlodados) dentro dos zon~ IV e V. 

Baseado nos autorlzoçOes de dosmalamento e exploração madeilelro, o IBAMA 
tem concedido 'AulorlzaçOes poro o Transporte de Produtos Florestais" (ATPF) poro regula ri· 
zar o tlansporta da madeiro até as serrarias. 

No realldode.\Joda essa documenloçõo fornecida pela SEDAM e IBAMA é ullliZoda 
paro acobertar um grc;mde volumo de madeira, retirada Ilegalmente de voslos 6reas. 
principalmente áreas lndigenos e oulras unidades de conservoçOo. Ou seja. as pofiticas dos 
6rg0as governamentais· respons6vels pela proteçoo ambiental em RondOnla, desempen· 
ham um papel Inverso: o de Incentivar o degradaçoo ambiental. 

9 O• accrdo com o Cl'llgo ~.lr>clso XII/ da ROS<Iiuçoo .,o.OOI/1!6 do Con>o~>o Noolonol do MOio NnbiQ11IO 
CCO""'MAl-· ot projetot de exploraçOo modefralro .m 61'eo1 oçlmo óO 100 hecrores (ou m...,orês. quando ttator..,Q 
d• óreas ll'gnlfiCOIIYOI etn termoti f;)VIC.,.,I\JO{S OU d• 5mporl0nclo do pon!o de visto CfTiblenfol) devem MI 

prec.atdOI de E o lUdo deifT'90çto Ambl.nr<ll (ElA) e 1otpG<:tlvo ROiot(>rlo de iml>acro -""'"' <rli!M). 
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AtuoJmenle. o d~atamento Indiscriminado em grandes propriedades ou árqas de 
s!mples "grllagom· (lnvasOo) em terras públicas. bem como a explora<;: O o ilegal de rr ade iro 
em largo escola. permanecem na Impunidade. como resultado do Irá rico de Influência em 
6rg0os governamentais como o IOAMA e a SEDAM. Esta slluaçOo é facilmenle observada 
em localidades como Chuplnguola, Cerejeiras, Costa Marques e a Gleba ~.urltí. 

. A eflcóclo dos açoes de flscaltl:açOo o pro!oçOo amblonlal ê llml!ada ainda mais 
pC'ti1.>S S\,UUIUh.>$ rui~>I'L\$; \l) 0-l'l"::O l.lplt)VIliiClfiiUUIO Chlll(flnt\JUil!l dfJ !lllji!'IOif<.tiiiCJidO IOIIIUIO. 

dlsponlvels na SEDAM. nas açoes de llscollzcçc:Jo. b) o folio do vlslorlos de compo nos óreos 
onde sOo concedido• oulorlzoçoes de desmolomenlo e exploraçóo madeireiro. cl o dls· 
tanclomento do Mnlslérlo Público Eslodual, a folia do lnslauraçOo de inquéritos policiais 
para apurar crime& ambientais e a falia de cobrança de mullas ambientais. 

Vale obse!Var que nos f6rmulárlos ullllzcdos pela SEDAM e IBAMA poro conceder 
oulorllaçoes de desmatamenlo e exploraçoo madeireiro. nOo constam dados básicos 
como o ldenlttlccçl!lo (gleba, linha. lole) e slluaçoo jurídica (tilular;:Oo) do propriedade, 
bem como a loccl!laçoo em relaçoo ao zoneomento s6clo-econOmlco-ecol6gico e uni
dades de canservaçOo. Estas omlssOAs tom facilitado a concossOo de autorizor;:i:le~ de 
de~matamento e exploraçOo madeireiro denlro de unidades de conseNaçc:Jo e áreas de 
U$0 restrito. de acordo com o zoneamento s6clo-econOmico-eco16glco. 

Segundo o Código Florestal Brasileiro (artigos 19 o 21 da Lei no. 4.771/65) o re~rodo 
de madalro do floreslos nollvas Implico na obrlgaloriedade da ropo~lção florestal. No en· 
lonlo, este assunlo Iom sido complatornonle nogllgonclo<.fo pelo Poder Público. Os recursos 
arrecadados pelo 113AMA da Indústria mode~oira poro a repasiçc:Jo florestal nunca foram 
aplicados na regiOo, Ao contrário, uma porte fnllmo desses recursos foi aplicada em pro
gramas de fomento. prlnclpolrnenta paro o plonllo de plnus e eucalipto no reyiOo Cenlro
Sul do pois. De acordo com eslimallvas da SEDAM. o Eslodo do RondOnia deixa do receber 
aproximadamente US$ 7.500.0CO por ano, em recursos arrecadados pelo IBAMA, para fins 
de.reposlçOo florestal. 

I. I 

Ao mesmo tempo, os érgOos governamentais têm lnves!ldo muito pouco no ldentill
caçoo de modelos que pudessem demonstrar, para madeireiros e proprietários de terra. c 
vlablllade técnico e econOmlca de sistemas de manejo em florestas nativas e refloresta
mento. A aU$êncla de modelos alternallvos, visando o manejo sustentado de~ecursos ma
deireiros, toma mais dlr~eu as oçoes repressivas de flscallzaçoo. 

Flnollz:ando, soliontomos que os açOes de flscaiJzaçOo e proleção ambiental em 
RondOnla recentemente ficaram prallcamenle lnvloblil.zodas. como resultado da nõo ossl· 
natura de um convênio entro IBAMA, SEDAM e o PeloiOo Florestal • confonne previsto nos 
documentos ollclol& do PlANAFLORO. 

O principal objetlvo do sub-componenle 'Apoio às Comunld~pes lndígenos' do 
PLANAFLORO é salvaguardar a Integridade r!Sica e cultural dos povos lndígel)os de 
RondOnla, aS$1m como seus territórios e recursos naturais. Entretanto. pode•se verincar os 
seguintes entr011es nasta fase Inicial do programo: 

Demarcaçoo e Avlwnlaçoo 

NCJo toram efallvodas. duranlo o prlmolro ano do PIANAFLORO. qs demarcaçoes 
de cinco órEICI$ lndigenos considerada$ como priOtlt6rlos (Sagarana, Rio Guaporá, Rio 
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Mequens, Karlpuna e Massaco). Nenhuma das allvldades previstas n,'o projeto de ovlven
taçOo de 1993 rol realizada. embora a maioria das 6reas a serem allng~'jj~s esteJa Invadido 
por madeireirO!. 

Flscallzaç4o 

Na Orea de vlgiiOncla e tlscallzaçOo, o principal problema tem sido a fs>lta de lnte· 
groçOo lnsllluclonal enfre a FUNAI, lllAMA, SE:DAM PM·Fiore:lat e as orgq')liaçOes nOo· 
governamentais. A exceçoo de poucos Oreas Indígenas da regiOa de <!l<\lajar6-Mirlm. os 
demols encontram-se Invadidas par madeireiras. grllelras e gorlmpelros. A $1tuaç6o otuol 
ogrovo·se ainda mais. dovfdo à lnoperáncla dos 6rgOos osfocluols e federais, principal· 
mente o FUNAI e o IBAMA. que pouco fozem poro garantir a Integridade tísico e cultural 
daS.IOs comunidades, contribuindo. dessa formo. para a dasestruturaçOo scclal das grupos 
lndigenas de RondOnlo'. · 

' 

Tnd/os Isolados 

_Nenhum(! operaçl:ro prevista no Plano Oporctlvo Anuof CPOA) de 1993 foi execu
tado. A FUNAI nOc:i tem procurado forlolar::er a equipa de loeollzoçóo de fndios Isolados, 
enquonlo dirigentes do 6rgõo resistam em odmlllr o exlslênclo da !ridlos Isolados. aposor 
das evldOnclaJ de levantamentos de campo, • · 

Um coso de grande preocupaçoo é a reglüo do Ró-421 e o Gleba Burlfi, onde axls· 
Iam fortes Interesses em abrir a eslrodo paro o exploroçóo de recursO$ naturais (madeiro, 
pacu6rla) e aspaculoçóo fundiórla, através do ligação do referido rodovia entra Vila Novo 
do Mqmoré a Arlquemos. Essa sltuoçõo _é promonlo e exlga uma rópkJo rooposlo da fo.JNAI, 
já que relatórios de campo por elo mesma produzido dào conto de vários picados de mo· 
delre~os ldentfficodas na território da perombuloçOo. A Interdição do 6rea depende too 
somente de ato administrativo da FUNAI. posto que o 6reo de Interesse é de domínio da 
Unloo e n0o ale! orla Interesses domlnlail de terceiras. 

No Omblto do PLANAFLOflO, tal prevlsla a eloboroçOo do um Programa da Saúde 
lndlgeno poro o ~todo de RondOnlo. Um convênio enlre o FUNAI e a Sacralorlo Estadual 
de Saúde (SESAU), assinado em 1992, visa assegurar o atendimento Integral de saúda às 
populoçOes Indígenas. As oçoas previstos no convênio sanam subordinados a uma 
Comlssóo Estadual de Saúda Indígena. Entretanto asse plano nOo foi elaborado e o referi
da comiSSOo noo foi lmtltuldo. resultando no falta de um plane)amento coerente nesta 
Orea. 

O projeto de saúde Indígena previa a conslllulçOo de cinco equipas volanlos de 
saúde. o suprimento de rarm6clos b6slcas nos aldeias Indígenas e o contratoçóo de con
sultor lo em saúde público e onlropologla módico, bom como a reciclagem de pessoal de 
campo a o formaçOo de monitores das próprias comunidades. Infelizmente. quase nodo 
foi realizado até o momento nesse sentido. 

Allamalivas EconOmtcas 

NOo obslonte o \'alar potencial de projetas o~emoHvos de produçOo em 6reos 
Indígenas. o aloboroçOo de lois proja!os no PlANAFLORO tem sido conduzida, pala FUNAI e 
SEPlANAFLOilO. da formo equivocado. Atuolmente. os pro)elos são elaborados por lécni
CO$ da FUNAI e do EMATER. sem osludos do viabilidade e suslenlabllldade. do ponlo da. 
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v!Jta ec:on&nlco, cultural e ambiental, e sem considerar as formas tradicionais de produção 
das comunidades Indígenas. Alêm disso, vale observar que os projelos não sOo objeto de 
anáDse nas Comi»>et Normativa de Programa (CNP) da área Indígena. Do formo que os 
projelos eslóo sendo conduzidos, os mesmos correm o sério risco de lrazer mais donos que 
benefiCios às populações Indígenas. 

Vale' salientar que a FUNAI apresento deficiências na dislrlbulçõo e copacitaçoo 
técnica de seu quodro da funcionários, o que se comlilul em folor limitante poro o atendi· 
manto dos necessidades de saúde dos comunidades indígenas e de uma fiscalização mais 
regular e etlclente dos áreas dos reservas. 

Alêrn dos problemas operacionais já mencloriados, exlsl'em entraves Institucionais 
que Inviabilizam a atuoçOo do FUNAI, como órgão gestor do pontlco lndigenlsta em 
RondOnla. Com efeito, as lnslãnclas locais do FUNAI em RondOnlo Ji\ÕO têm competência 
rue-clonai para o lmplomenlaçào do PlANARORO. Do~ta llmllaçOo j(locorro da falta do 
autonomia das AdmlnlslroçOes Regionais (AD!Is) da fUNAI. no que so lf>lero o expedição 
de ordens de serviço para a demorcaçoo. lnterditoçõo ou reovlvenldJtàO de limiles de 
áreas lndigenos. A excessiva hlerarqulloçoo do FUNAI ao nível de BrasOio, 'O a ausência de 
um lnlerloculor ldôneo em Rondônia paro coordenar a execuçOo do PLANAFLOR0. 1preju
dlcoram ainda mais a execução do sub·componenle "Apoio õs Comunidades Indígenas· 
do Pl.ANAFLORO. 

5) Desenvolvimento AgroRorestol 

O componente ·oesenvolvlmento Agrofloreslar, do PlANAFLORO tem corno objetlvo 
básico promover oltemallvas paro as aluais prólicos ogropecuárias no Estado de 
RondOnia, através de uma estratégia baseada no lmpiar>taçõo de sistemas agroflorestals 
com pequenos agrlcultor~ll. .. , 

Entretanto, os principais Iniciativas do Governo de RondOnlo no setor og~~colo têm 
demonstrado frequentemente uma folio de referência aos Instrumentos e conceito; bósl
cos de desenvolvlmonlo suslent6vei, Atuolmonle. a Secrolarla de Esiodo da Agricullvro e 
Abosloclrnento do RondOnlo (SEAGRI) protondo lmplonlor um grando programo do 'Pólos 
Eslratêglcos de Produção Agrícola, Pocu6rlo o floroslol·. Csso progrorna da SEAGI'II apre
senta uma série de contradições com o PlANAFLORO e nOo foi baseado em estudos 
prévios da viabilidade, em termos de sustentcbllldade agroecológíca. anónsa de mercado 
a adaptabilidade junto aos pequenos agrlculloros. · 

A ausência de politic<:ls mais consistentes no setor agrícola tem dificultado a int~ 
groçõo entra as oçOes do posqulso. oxtomOo lutai e fomonlo em nondOnla. Tollntogração 
é prejudicado mais ainda pelo existência de confiilos COiporollvlslos onlre 6rgõos exocu
tores como no caao de CEPlAC e a EMATER sobre competências de assistência técnico e 
extensOo ruraL 

No primeiro ano de execuçoo no PlANAFLORO. observou-so a ausência de uma as· 
tralégla eficaz peco garantir o parllclpoçOo oliva dos pequenos agricultores e suas enll· 
dades representativas, no processo de plonejamento, execução e acompanhamento das 
aiMdades previstas no PtANAFLORO. Em porte. os conflitos lnsllluclonais. citados acima. re· 
fletem o falto de um diálogo mais consistente com os organiZaçoes representotivas dos 
pequenos agricultores. 

No componente 'Desenvolvimento Agro!lorestol' do PIANAFLORO. foram contem
plc;ados quase que eltclustvamente o fomento e geração de prOdutos poro comerclaliZaçáo 
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("cosh crops'), sem uma preocupaçOo adequado com o manejo integrado dos recursos 
naturais da propriedade, Inclusive os allvldados do subslsiOncra. 

No sub·componenle do crédllu rural, ol.lseNou·se alguns dcwlos, no que se refere 
aos Investimentos do FUNDAGRO: o) o mata principal de lmplantaçoo de sistemas ogroflor· 
estais recebeu apenas 11% dos lnvesllmentos em 1993; b) o número de produtores assistidos 
em 1993fol menos que 50% da previsão poro o ano 01 do PlANAFlORO; e c) o apllcaçoo 
dos recursos do FUNDAGRO vem so concentrando em alguns municípios. lois como Cacool. 
Ouro Prelo. Joru. Vilhena, Rolim de Mouro e Alvorada d'Oosle. oporenlemenle por motivos 
por.llcos. Na elaboraçoo de projetas de crédllo rural do FUNDAGRO. a EMATER tem ig· 
norado v6rla1 ossoclacOes e slndlcotos exlslontos. criando novas entidades que podem ser 
ulllizadas politicamente. 

Além dls$o, existem outros programas de crédHo rural (principalmente o Fundo Con· 
stlluclonal do Norte-FNO, a nível federal), que ~woslom volumes muito malares de recUI'$OS, 
com pllorldode paro o pecuária extensivo. Vale obseNar que )6 foi consta lodo um caso 
de financiamento do FNO. onde o Banco do AmazOnla (BASA) aprovou um grande projeto 
pecu6ilo poro uma fazendo liluloda lrregularrnonlo paio INC/lA dontro de uma unidade 
estadual de conseNoçoo, atendendo sollclfaçõo do Vlco-Goliernador de RondOnlo 
(slgnotórlo . dos acordos contratuais do PlANAFLORO) (Ofício no.J24/GAB/GVG; de 
18/1 //9J; ProceJSoSUDAM n. OOI958/9J).10 

6) Infraestrutura sóclo·Econõmlco 

Trrmsporte Rodoviário 

Durante o ano de 1993, o Departamento d& Estradas de Rodagem de RondOnla 
<DER·RO) editou um mapa rodovl6rlo G$laduol. onde constam v6r~s estradas planejadas 
que comprometeriam o zoneomento sóclo-aconOmtco-ocológtco T v6rlos unidades de 
c;onseNaçOo e preservaçõo ambiental. Quando rol quesUonodo. o f?ER-IlO alegou que 
esse mapa, amplamente divulgado em RondOnia. foi baseodo num P~pno rodoviódo on· 
figo do DER. O Governo de Rondônia ficou de oprasentor em março· ole 1994 u'l" novo 
P.lano Rodovi6rlo. Incluindo os llmllos zonois e as unidades do con;oNaçõo e prezerye~çõo; 
porém, esse rnopo ainda não apareceu. 

O monl!oromenlo dos Investimentos em transporte rodoviórlo do PlA~fLORO é di· 
flcullado pelo ousênclo de dados b6slcos nos· relatórios do monitoria. oç~rca do tdentifi
coç<.)o dos osfrmk:~s conslrui<.Jo~ ou rocuporot.l<r.. corn racUiso: do Pl.I\NAI'LOI~O. Oulr<J!;~Jrn, 
hó Indícios (que devem ser verificados) do exlslêncla ae desvios no locol~açoo ao~ obras 
de abertura e/ou recuperoçOo de estrados, por Interesses ponllcos e económicos. 

Atuolrnenlo, existo. urna proposta por por lo <lo El~li<ONOI11E do con~trulr o UGlna 
Hfdroelélrlca (UHE) de JI·Paron6 com polencla de 512 MW. coniondo com invesllmenios de 
USS 700 mllhOos. (mcls de I rés vazes o valor do PlANAFlORO). A conslruçco da u~lno é pre· 
vista para ter Início em 1995. e entrar em operoç6o em março de 2003. A represa do UHE 
de Ji-Poronó inundará uma Imenso éorec de florestas ao longo do Rio JI•Pmoná, Inclusive 
porte da ReseNo Biológica do Jorú e Área Indígena lourdes, bem como as ferras de 
aproximadamente 5.CXX> fomillos de pequenos ogrlcultor!ls· 

lO Esto OSI\.l,ro J(lloJ ftalodo llO ROfurórlo d• AvolklçOo do COMAI (ComiiO du AvolloçOo lnd&pondant• do 
~RO),Ieverolrooe199<1, p-"0. 
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Ne$$9 sub-çomponente do PI.ANAFLORO. alguns entraves básicos têm Incluído: o) o 
atraso do Inicio doJ llbercçOes de recursos do PLANAFLORO. b) o des~n1iculaçào instl· 
lucloncl entre &gOos executores, c) c excessivo cenlralizaçOo dos oçoes governamentais. 
d) um modelo de atendimento que pouco valorizo as oçOes de saúde preventivo e e) o 
oxlltên<;la de prQIIHionolf deamoflvodos e pouco-quollllco<::!os. 

EOuc:aç® 

Na$$& sub-çomponenle. conslala-:;o a eKislêncla de alg\lns problemas graves, toll 
como: c) deOclênclos no sistema centralizado de planejamonlo o eloboraçOo d" t>OA~. 
que nOo permitiu atender os demandas efelivos no 6reo educacional; b) c baixa valorl· 
zoçoo do profissional de educação e o ausência de um programa de formaçoo ode· 
quedo. c) a neceuldade de uma molar parllcípoçõo efellvo das corilunldode> e dos 
órgãos municipais de educaçào. nos diversas fases da plane)amonto, lmplemonlaçào e 
monitoria. dl o falto de conheclmenle> amplo nos quadros da SEDUC o respeito dos objeli· 
vos e melas dei programa. e) o desaparelhamento lécnlco e material dos municiplos; e f) 
a existência de deficiências no sistema de supervlsúo escolar. 

Sem dúvldo, o PLANAFLORO tem o potencial de contribuir. de forma slgniOcotlva, 
para o vlobilizaçOo de um novo modelo de desenvolvimento sus1ent6vel em Rondónlo. 
Nesse $enlido, o PLANAFLORO represento uma oporlunldodo de aprender com o dificíl ex
periência do POLONOROeS1E. cuja lmplanlaçoo. na década dos ano.~ oitenta. foi recon· 
heclda pelo próprio Bonco Mundial como um fracasso. 

Entretonlo, a lmplanlaçào ofellva do PlANAFLOI?O Implico em mudança~ significa
tivos nas reloçoes enlre governo. podar econOmlco. ~ocledode civil e o melo ambiente. Es· 
tas mudanças devem Incluir, necessariamente, o processo de dcmocralizacoo do Estado e 
o fOIIoleclmenlo do parcerias com a sociedade civil organizada. v~ondo estratégias de 
dosonvolvlmonto regional baseados no munojo suslcntóvol dos rccur~os naluroi• renováveis 
(a médio e longo prazos), o reduçõo de deslgualdados soclo·econOrnlcus e o vulortl.oçuo 
da dlverlfdade cultural. 

Depois de um ano de execuçOo do PLANAFLORO. concluimos que o programa est6 
sendo eompromelldo pulos •egulnta& entraves bàslcos: 

1) Em prlrnoko luoor. exlslom dlllculdades Inerentes à lmplantoçOo de um programa 
com a amplitude e comploxi<Jo<Jo do PLANAI'LOI~O. no quo oo •of<".(O õ capacidade técni
co e administrativa do Estado (especialmente em term~ de rocvr~os hurnunos qualifl· 
eados). Esta problemóllco tem se agravado dural'lle a aluo! crise ecCfiOmica prolongado. 
associada o por&tlcas neo-Hberals que resultaram no 'sucaleomento' do\etor públrcq. 

2) Existem outros fatores eKiernos, sobre os quais o coordcnaçào do PLANAFLORO e 
o Governo de RondOnla exercem pouco ou nenhum controle. que tem prejudJcodo a ex· 
ecuçOo do programç:~, Um EtXEtrnplo_hnpollanle ó a morosidade na liberocào da recursos 
financeiros do PIANAFLORO. por parte do governo féâérot tvol& ob~ervor qJ.Je até apre
sente dota. o orçamento da UniOo para 1994 allldo nco foi aprovado). 
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3) NOo obstante a wrfedade dos problemas citados acima. J ~lANAFLORO est6 
sendo prejudicado por um problema que consideramos mais grave olndé)'fo ralto de com· 
premissa poR!Ico do Governo de RondOnlo. bem como 6rgOe» do odmlrfl"roçõo teqerol. 
COf11. o execuçoo do programa. 

Como foi relatado nesse documento. as propostas normoflvas do PlANAFLORO (por 
exemplo. a compatlblllzaçoo de polílfcas públlcqs com as dlretrlzes do zoneampnto s6clo
ecçn0mlco-eco16glco) encontram rosls/Oncla do poderosos lnlorasso:. polillç~J~ a oconOml
cos em RondOnla. Tais Interesses se sentem prejudicados pelo zoneamento estadual e 
outras medidas normoflv<l.l. pr/nclpolmenfe quando sOo allngldos os privilégios de ocessó à 
torra e aos outros recursos naturais, a oblonçoo de ai/os lucros ao curto prazo. baseado na 
exploraçoo predatória dos recursos natural$ e a caplaçOo de subsídios financeiros do selar 
público parg tals atlvldoi:t~. 

NeS$6 documento, fó(Om apro•enlodos Vórlos oxomplos do pofillcos públicos conlll
tqnfes com 01 dlretrlz&$ do zóneamento iOc:fo .. econOmlco e o marco conceituai de deSêfl· 
voMmento sushmt6vel do PlANAFlORO (em óreas como o pofitlco fundiórla, licencidmento 
ambiental. crédito rural. etc.) 11 Simultanoomenle, conslala·se a omissão ~.o cbriiVêhcia 
de 6rg0os governamentais responsáveis pela fiscalizaçõo e proteçõo omblenlal. frerile ás 
pressoas de modelrelros. pecuorlstas. especuladores de I erra e seus aliado> polillcos. 

A persistência de polillcos públicas conflllanfes, do atritos lnslifuclonal~ entre ·6rgóos 
..• , , e~aculoros. do Instabilidade e lntorvençOo polil/ca nos cargos do confiança do~ 6r(Jóo~ 

estadual$ e federais e o desvirluamenlo generollzado dos 6rgõos públicos dos suas tunçoes 
devidos. demonstram um quadro extremamente preocupante. no que d~ respeito os pas
sibilidades reols da execução do PLANAFLORO. 

Outro exemplo da precórlo sustenfaçOo polillca da PlANAFL0/?0 pode sór encon
.· Irado nos declarações de polfflcos e dirigentes dos 6rg6os executores do programo. Tipi

camente. awe-se os argumentos que: 1) o zoneamento .OCio·oconOmtco-ecológlco de 
Rondônia é uma 'camisa-de-forço' quE> estó Impedindo o desenvolvimento do~ E~lodo. 2) o 

· zonaomenra estadual e os preocupoçoes ombtenlols soo lmposlçOes do BoncoMundlol. e 
3) o PLANAFLORO represento 'multo pouco dinheiro' paro o governo e os empresários delx- ~ 
arem de 'd9$Gnvolver" a Eatgdo. 

Sobre tais declaroçOea, o Fóe'um das ONGs de RondOnla gostaria de deixar cloro o 
seguinte ponto de vista: . . . 

1) Em primeiro lugar, deve-se reconhecer que howe tolhas no primeiro aproxl
moçOo do zoneomento s6clo-econ0mlco-eco16gfco de Rondônia. onde situações exls· 

· tontas de ocupação efellva não foram levadas em consideração. Alguns exemplos dessa 
prabfemOI/ca Incluem: a) a faixa previamente domorcoda poro tNCI<A ao longo da R0-429 
(Presidente Mediei-Costa Marques). que entrou na zona IV (6roa do exfrotlvísmo vegetal. e 
b) a regiOa do ma SOo Pedro (Gleba Corumblara). que rol lnclulda no zona li. <zona 
ogropecu6rla). oposor do sua ocupoçOo tradicional por sarlnguolros. Slmllormeroro. Õxistem 
outras polillcas normallvot na 6reo amblontal quo também preciSam sor aperfolçoodos. 

2) Entretanto. a existência de ralhas na primeiro oproxlmaçOo do zoneomento 
.OCio-econOrnlco-ecotóglca não lnvaRda a sua contrlbulçOo como Instrumento de 

11 A nfvel nadonul, velo sallenlor jó tcxarn lovontoclo;t PfOIJiomos Slmflores do lncompallbllldade c;le po61Jco:t 
pOblfcot em refaçOo oo •Programa Pllofo para o COt'1SOr.toçOo dos ntxosros BrosJJoiros· CV&Jo: Políllcos PVbltcm 
COCWC1ti/DJ para o f1oddo AmmlJnlct1: A lltJrtn()fl~nçOO dm rmRIIr.os p(lblcc11 com OJ objai/VOS C10 Pro(Jtcma Piloto. 
AmiQOI do lona l'llemoctonai/Gr'-'>0 do Trabalho fvna.!Onlco, maço <lo 19114). 
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plane)omento regional. Portanto. trato-se do necessidade do aperfeiçoar o zoneomento 
osladual (O ovonlualmonlo oulro> potillcas norrnallvu~) bomudo om crll6rlos t6cn'lcos o a 
compallblllzoç6o de preocupaçoos sociais, oconOmlcos o oml.>lonlols. 

3) A gro!"de maioria das c:rl!lc:os sobre o zoneamerlfo aóclo-eco!"Omlco,ecol6glc:o e 
outras polillcat 1"0 6rea ambiental, por parte de po~ttcos a dirigentes de 6rg0os govemo
rt:~antala, tem como ob)etlvo principal o drmnorotíZcçOo do lois prop0$las. Esta siluoçOo se 
oxJ,IIca. prklclpahnonle, polo falo quo lois rnnc.lidus illlorlorom nO$ iniorossos imoc.lk'J!Islos do 
especuladores d9 terra, pecuarlslas, madelrekos. e ouirO$ (ou seja, na copoclc.lode dos 
eUies regionais da agirem llvre~ente, com a omlssOo e conivência do Estado). 

Em resumo, a folia de compromisso dos órgoas governamentais em viabiliZar o 
zoneamento s6cio-econ0mlco-ecol6glco e outros políticos na área ambiental se evidencia 
em v6rlos níveis: a) no ambiguidade deliberado do legislação e~odual sobre o z.one· 
amonto e unldados de conservaçOo, b) na lnopGr6ncla do lm16nclas !n;-liiuclonals como os 
ComlssOes Normollvos de Programo, o Comlssuo Esioduoi do 'Z+~neamenlo S6clo
Econ0mlco·Ecol6glco e o ComlssOo Estadual da Terra (nas quais porllcippm os ONGs), c) 
na persistência d& poillc:os públicos equivocados (principalmente nos' óleos fundiário e 
ambiental), e (d) na omlssOo e c:onvlllênclo dos 6rgõos públicos responsáveis pelo)liscol· 
zoç:Oo e proteçOo ombl<mlot. Ironia aa& Inúmeros alas menos de dagrodaçõo do melo 
ambiente. 

No contexto aluai, chegamos à lniGIIz conclusóo de que o prlncjp'ol lnteressG dos 
órgOos governamentais em RondOnlo. em relação ao PLANAFLORO. nõo é o vlablliloçOo 
dos ob)ellvos do programo. mas o Ingresso de recursos financeiros externos poro o 
·rorloteclmenlo hlsliluclOilOI' do máquina estalai. 

Polfanto. o PI.AN~LORO se encontro numa encruzilhado. onde não é mais posWel 
mascarar a dls!Oncio entléo discurso e a pr61ica dos 6rgOos governamentais. Assim. se não 
for demonstrado. pelo confpnto dos 6/gãos governamentais. um compromisso elettvo com 
o execuçOo do programa, o PlANAFL0/?0 (como mera fonte de recursos para a 
'foltalec!mento Institucional') deixo de ter razão de existir. 

Aluolmente. o Forum das ONGs de Ronc:IOnlo se encontra numa situaçoo· dillcll. Por 
um lodo. 01 orgo,nilac;:Oea nOo·governomentols querem conlfibulr poro o PlANAFLORO. em 
funçOo de sua importOnclo potenciei paro os pequenos agricultores. seringueiros. comunl· 
dadeslndigenos e outros segmentos do popuioçOo loc;al (e de maneiro geral, c;omo tento-
11va do bU$Car um novo modelo do desonvotvlmonlo &uslant6vol). 

Por outro lodo, conslatamO$ o esvaziamento sistemático dos espaços oe por11cl· 
paçOo dos organlzoçoos não-govornomonlols no PLANAFlORO (Coml~soes Norrno!ivos de 
Prog.omo, Conselho Dellborallvo, ele.). Nosso sonlldo. llca ovJc.Jonto quo o parliclpoçuo 
onclol das ONGsno PlANAFLORO Gsi6 servindo apenas paro ioglllmor o Ingresso do recur· 
sos financeiros na móqulna governomenlol, sem um eretivo contrOle social sobre a ulill· 
z.:~çoo dos I110$1110s. 

. Um dos Instrumentos à dl$poslç0o dos organizações nOo-governomentois paro cor-
rigir desvios na execuçOo do PI.ANAFLOOO seria o Comitê de AvaliaçOo Independente 
(COMAI). Entretonlo, o processo de avaiioçOo do programo foi prejudicado pelo folio de 
apoio Jog!sllco. tenlollvos de lnlervançõo polillco e uma falta alarmonte da interêsse do 
Govemo de RondOnia em Incorporar as propostas do primeiro reiolórlo de avoliaçdo do 
PJ.ANAFLORO, • 
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.. Um outro ln$1rumento paro garantir um "contrOle de qualidade" no execuçOo do 
PLANAFLORO wrla o próprio Banco Mundial. Nõo obstante as Iniciativas de alguns técnJ· 
cos, pode·so ofirmar quo o llonco Mundial. do manolra·gorol, tom mantido uma·omi~~Oo 
sutpreendente em retaçOo o graves problemas no execução do PLANAFLORO, mesmo · 
quando estes Implicam no descumprimento de acOfdos controtuai$ do programo. 

Ne51e sentido, é dlrlcll evitar a conclusOo que os interêues de aprovação e llb· 
eraçOo de recu~os financeiros. nos esferas governamentais e dentro do próprio Banco 
Mundial, falam mais oito do que os necessidades do goronllr o Implementação eretlvo dos 
pro}olos. No Banco Mundial, esse fenômeno aparentemente está relacionado a uma 
'cullura de oprovoçoo de projetas'. conforme constai ado numa recente avaliação Interno 
do pr6prto Banco ("Woppenhons Report'). 

Em conclus<Jo, considerando os falos apresentado~ nosso documenlr;, que dernon· 
sham·o oxlstOncla do grovos prol>lomos 110 oxocuçCo do PI.ANAf-LORO. lnctvolve o doo· 
cumprlmenfo do ocordos contratuais, o F01um ele organl<açoes NOo-Governumontols ao 
Rond6nla 9!1á sal/aliando o svspens6o. dÇIS df!J!!!!lbO,Isos do Banco Munçtlalpçr;;t.9,P.J.A
NAFLORO. f? .g:o mf!.S/110 otempo, &liR[naq p _sua _pSiificlp_a~O Of/cíal. no programa, a/é a 
tomaaa"Qii mealaas c:oncretas-parei solucionar o atuatlri!passe. 

A seguir, apresentamos uma reração de medidos emergenclals que o F6rum dos . 
ONGs de RondOnla considero condição sine qua non para o retomado dos desembolsos 
do PLANAFLORO. 

A) Modelo de GesfOo e ParllclpaçOo Popular 

1) ReollzoçOo de uma ampla discussão com as organizações noo-governamentafs. 
sobre o modelo de gestOo do PLANAFLORO. ob)etlvando a deflnlçOo do uma estratégia 
concreta poro superar o aluai esvaziamento das lns!Onclas de partlclpaçco popular no 
programa, nas ollvldades do plane)amenfo. monllorla e avaliação. 

2) Repensar o aluai sistema de plonejamento do PLANAFLORO. aluo/mente 
baseado no eloboraçOo e discussão superficial de POAs (Planos Operativos Anuais). Deve 
ser elaborada, em conjunto com as ONGs. uma nova melodo!Õlyta de plone)amento as· 
trotéglca. priorizando: ol o part/clpaçoo erellva. o njvel local. dos

1 
beneficiários do PLA· 

NAFLORO. no eloboraç.:.o das propostas e projolos. b) o anéllso ·lqos necessidades de 
compallblllzaçõo dG politicas públicas com os dlrelrlzas do zonoamo~tp s6cto·econ0mlco· 
ecológico e o marco concelluol de dcsenvolvlrnento suslenlúvel do PI.ANAFLO~O; c) os 
necessidades de capocllaçõo de recursos humonos. a nivel dos órgCos govornar;t>entals e 
ONGs; d) medidas poro garantir a suslentabllldode lmlltuclanal das açoes do programa. 
prlnclpafmente ap61 o seu encerramento. 

3) lmplamentaçõo da proposta ortglnalmenle acordado com o 1'6rum das ONGs de 
Rondônia, no sentido realizar semlnariOi sobre os pnnclpols temas ·do programo. objeti· 
vondo o aprorundamento fécnlca e a omplloção das dlscus!oos sobre o PLANAFLORO, a 
njvef do sociednde civil (Anexo 02). 

4) Assegurar qpoio ioglstlca para garantir a•partlclpoção das organtzaçoes noo
govemomentols (prlnC:Ip,almenle os enlldodes do Inferior do Estado) nas reLJniOes do PLA· 
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NAFLORO (CNPs. COPlANAFI.ORO). Além disso. deve ser definido' em conjunto. um cróno
g~oma antecipado da reuniOes. 

5) Oel!niç(.lo, em conjunto com as ONGs. de uma novo metodologiGI \de monnoro· 
me"to do PIANAFlORO. de modo a permillr um acompanhamento consistente da ex· 
eéuçóo do programo. Esse acompanhamento deve Incluir o parlfclpaçOo cliva dos ONGs. 
especialmente os en1ldades representativos dos benellclárlos do programa. o nível local. 
Alêm dlsoo. os rolalórloo ~o monitoria d<Wom sor dioculldoG rol)ulurrnonlo nos reuniC>os dos 
CNPI e COPIANAfLORO. • • 

6) lncllir no compcneJ:lle de admlnlstraçoo do PLANAFLORO. a contratação de um 
anall$ta de finanças públicas e execução orçament6rla.lndlcado pelo Fórum das ONGs de 
RondOnla. para realizar periodicamente uma onólise independente dos gostos do 
PLANAFLORO; 

7) tnlrodUllr, no Omblto da ComlssOo de Licitação, mecanismos quo pos:olbllltem um 
efetlvo ocomponhomento dos !lcltoçOe; e contratos por porte das ONGs, tornando tais 
procedimentos mail tramparentes. 12 · 

6) ReafiZaçoo de uma ompla discuuoo com o PNUD e organtzaç:Oes nOo-governa· 
mentais, acerca do programa de cooperaçoo técnica, Incluindo os necessidades de con
aultorlos especializadas. treinamentos. apoio lécnlco para as otivldades das CNPs, etc. 

8. Politica Funálárla 11 ioneafl'161'lto Sõ<:Jo-EaonOmlco-Ecofóglco 

. .1) RederJnlr, em conjunto com as ONGs. a metodologia ele execução do segundo 
aprOlllmaç\'.io do zoneamento s6clo-econOmtco-ecol6~;~1co de RondOnla. levando em con· 
slderoçoo os problemas de metodologia ldenllllcodos no relo16rlo do COMA!. Os levanta· 
menlos devem !ovar em conslderoçOo as caractotisllcas e necessidades de óreos dillinlos 
(p.ex. projetes de assentamento. Reservas Extrollvístas, Unidades de Conservaçeio de Uso 
lnd~eto, Áreas Indígenas, etc). 

2) Ptlotlzor o reordenamento agr6rlo nds zonas I e 11 do zoneamento estadual, desti
nando ao• trabalhadores rurais sem terra as áreas com maior polenclcl agrícola. aluai· 
mente ociosas, sub-utilizada• ou lrregularmenle transferidas para parllculores. Tal propósito, 
além do lorgo alcance social Imediato. traduzido no assentomonlo ele milhares de famillos 
camponesas sem-lerras, teria o elello de diminuir as preS$0es demogróflcas sobre as zonos 
IV, V, VI (óreas de conservaçOo e preoervaçOo omblenla\); 

Nesse sentido. os levantamentos da segundo oproxlma~o do zoneamento s6c!o· 
econOmlco-ecológlco devem priorizar o Identificação de solos com malar potencial 
agrícola nas zonas I e 11, otualmente ociosas ou sub-utilizadas. Complementarmente, de
vam sor erotlvadas medidos admlnstrallvas e jurldlcas poro desincenllvor o processo de 
concenlroçOo rundiórlo dentro dos zonas 01 e 02, especialmente nos projelos de a~er~to· 
menta. Com o mesme> propó.llto, deva-se 9$ludar a viabilidade do lmplementoçõo de 
ações de reforma agrórla em óreas com solos mais férteis, Inclusive altovés do 
FUNDAGRAAIO (~el Esladval no. 214 de 30/12/ll6 e Decreto no.4147 de 21/04/B9). 

\2 Esla modldCI PQQtMo .or ~tomoneado pelg Jlmplm adoçOo ·de rolofórto' men:sal$ de ollvlóodM 
l<lonUI!cartdo o proçm.'\o octtnlnlsltollvo o lodlconclo o oh)olo rJo CQniU"Jio, local n ~lo do Jui('Jorner110 dos 
pl'oposlo$, lubck:o Otçmnonlótlo, r:oi'\COH4'll\los. vuiOf dm l.>fO(l051m·. rol~<)ndo {J()3 POA\.,UuJcllh<n túcnlc~ do 
aiM~M e oulros dadOtldonllflcadoros do obfo ou IONlço ccnholocJo. 
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3) Reconhecer a legitimidade da ComlssOo Esfadval do 2onear'[19nfo S6clo
EconOmJco-Ecol6gleo. como fórum paro deliberar sobre quesiOes raloclonados ao zona
emento estadual (p.Ol(. termos de referencia da segunda aproxlmaçoo do zoneamento, 
etc.). Deve ser ampliada a partlelpaçoo das ONGs na referida comlssoo. 

4) Paralelamente. deve ser eslruluroda o ComlssOo Estadual do Zoneomento S6clo
EconOmlco-Eco16gleo. especialmente em termos de capacidade técnica. Precisam ser de
finidos, urgenlemonle, procedlmonlos paro oaronlir qua fuluros allmaçoos no zonoamento 
estadual sejam baseadas em critérios técnicos. vl10ncJo dificultar lnfervençoes por.llcos ln· 
devidos. Deve ser ampliodalmedlalomente, de comum ac01do. a j!l.arflclpaçõo dos ONGs 
na Coml$$0o Esladuat do Zoneamanto. 

5) Priorizar a recUzoçoo de levcntomenlos sobre óreos onde estôp ocorrendo confli· 
tos em relaçoo O primeira cproxrmcçoo do zoneamento (p.ex. R0-429, ~o Pedro.!regiOo 
do PA Burlll e R0--42.1). visando atender legítimos Interesses sociais. e ao mesmo teme/o, pre
ocupoçOes ambientais. 

6) Contratar Imediatamente urf'lo consvlforlo de alio nível. ospec!;:JI~~do em direito 
ambiental o fundlórlo, visando a superaçOo de problemas Jurídicos copstatados nesse 
documento. 

7) RevogaçOo do Decrelo no. 6.316 do 02/03/94, expedido Irregularmente pelo Po
der Executivo. o eloborcçOo de um novo decrolo do rogulamontaçOo do Lei Complemen· 
tar no.62 do 2D/12/9J.'conlemplan<.Jo os noco;$iuo<.los l&..:nlcu> o Juli<.Jicuo <.lo lru).Jiuro!uç:Oo 
efellvo do zonecmento ~stadual. 

8) Formalizar a cooperação efeilva do INCI~A nas aflvidades relacionadas à 
questoo fundiário. nos moldes esllputodos nos acordos conratuo!s do PLANAFLORO. Ao 
mesmo tempo, dava-se estabelecer direlrlzes e responsabilidades tnsliluclonais (iTERON. lN· 
CRA) no solar fundiário, abordando ossunlos como: crllérlos poro a oqulsiçOo ua terras e 
criaçOo de pro)otos de O$$Ontamento. oçào rundi6rla nos zonas I e 11. aiienaçáo de ferros 
pút>Pcas. e lmplanlaçOo de unidades de conservaçOo. ~)lesse sentido. devem ser lmpie· 
montadas as açOes prwlstas no documento assinado em 16/04/94 por representantes do 
Fórum das ONGs de RondOnla e o Pre$ldente do INCRA (Anexo 04). 

9) Revogoçoo da tnstruçoo Normativa no.03 de 06/09/92 do INCRA (que 
reconhece o desmofamenlo o o lmplontaçoo de pastagens artificiais como 'benfeiforios'. 
para fins de reconhecimento de posse e tituloçOo de grandes propriedades), bem como o 
suo subsfilulçüo por outro lnslrumenlo nonno/ivo, baseocJo em concellos sociais o ambien
tais de desenvolvimento sustentovel. 

10) O tNCf?A cl<Na concolor <krllnlllvurnonio os l'rojolo= do Nsonlamonto (PAs) Cu· 
ruplra, Rio do C011lo o Água Awl. crlclcJos ern março do 1992 orn cJosrospollo ao zono
amenlo estadual. regularizando apenas os legiflmos agricultores com ocupações de boa 
fé. 

c. Unldclcifn de Conservoçóo 

1) Detlnlr'procedlmentos jurldlcos e rnstlfuclonols necess6rlos para garantir o lmpton· 
taçoo efetlva dos diferentes unidades estaduais de conservaçoo (Inclusive a definição das 
respectivas figuras JuridlcosJ. Esta torara dovo contar cem a colaboração de consultorla 
jurídico especializada. bem como consull~s ü CNP Ambiental e à Corni5sào Esloduol do 
Zoneamento. 
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2) Oef~nlr. em conjunto com os ONGs. um plano emeroanclal para a crlaçOo e lm
ptunlaçOo de unldade5 do conservcÇllO no cmo de 1994. conlomplancJo a~ noce~~ldodes 
de regulartzaçoo rundlórla, dernarcaçoo. slnollzaçoo. elaboraçOo de planos de manejo, 
flseallzaçOo. etc. 

3) Datclhcr, sob a COOfdanoç!lo da OrganlzaçOo dos SEtrlnguelrO$ de RondOnla 
(OSR), as dlrelllzes pura o crloçOo, lrnplonloçoo. gosloo o do•onvolvlmonlo dao l?ooo<Va• 
Extrallvlstas. aproveitando os documentO$ produzidos no semln6rla sobre ·concellos de De· 
senvotvlmento SUstentóvel em Áreos Des11nodos ao Extratlvlsmo' reol~ado em setembro de 
1993. 

4) Devem ser crlodaslmedlatomente, Reservas Extrotlvlslas a nível federQI, nos 6reas 
onde foram realizados levantameniO$ s6clo-econ0mlcos o fundlórios, e que contam com 
proposlas l01mals, aploSOI)tadas pela OSil o Consoll1o Nocional tJos Sorlnouolros (CN:i). 

5) Suspender Imediatamente as demarcaçOes Irregulares controlados pelo llERON. 
conforme demonslrado no presente documento. As dernarcaçOes de unidades de conser· 
vaçOo devem ser controladas somente depois de tomadas as medidas jurídicos e Insti
tucionais necess6rlas para goranllr a sua eteliva criação a lmplantac;:Oo. 

6) O ITERON o a Governo de RondOnla devem rospollar a ConstltulçOo Federal (ort. 
225) e demais leglslaçOo amblontol. quo prolbom a suprcmõo ou alleroçOo de unldodos de 
conservaçoo. sem a devida aut01lzcçOo do Poder Legislativo, ouvido o ComissOo Estadual 
do Zoneamento. 

D. F/saatlzaçóo e Ucenalamento Ambiental 

1) Redellnlr as aluais poUIIcas e lnstrumontos de licenciamento ambiental. err_ con· 
junlo com as ONGs, visando sua adequac;:Oo às dlrelrlzes do zoneomento s6clo· 
econOmlco-ecol6glco a conceitos básicos de desenvolvimento sustentável. As qutorizoçoes 
de desmatomento, planos de corte salellvo e planos de manejo florestal de.v..-l'j1 respeitar o 
zoneornenlo estadual e os unidades de conservaçoo. aplicando as exigénclas legais de 
regufarizaçõo formal dos propriedades )unto ao INCRA, e a realizoç.õo dé vistorias de 
campo. 

2) Intensificar o~ oçOes de flscallzoçOo omblentof, especialmente em 6reos legal·. 
mente protegidas e outras que vêm sofrendo pressOes de madeireirO$, especuladores de 
terra. etc. Deve-se fortalbcer a autonomia do Comitê Permanente do Fiscolfzaçoo, con· 
tando ainda com suporte técnico de uma equipa jurídica. com represantantaçOo do 
Fórum das ONGs da RondOnla. · 

;)) Garanllr o molhar oproVC!IIomonto do imagons aluallladas do SÇinsorlomonlo re
moia, nas oçoos educallvas G prevonilvos dG llscalllação e llcenclamonto ambiental. Com 
esse propósito, devem ser roallzados treinamentos com pessoal local dos 6rgOo~ ombien· 
tais, a respeito da utmzaçoo destas lnformaçoes,leglslaçOo çunblentcl, ele. 

4) Definição de uma estroléglo paro goranlir um papel efetlvo do Ministério Público 
Estadual em açOes de defeso do melo amblonla. aluando em conjunlo com o Mlni~térlo 
PVbPco Federal, 0$ 6rgu0$ cmblentols e a soclododo civil orgcniLoc.Jo . • 
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6) Solucionar o atual Impasse entre IOAMA. SEDAM e PM Florestar. que tem Impedido 
o assinatura do convênio previsto no PlANAFLOilO. prollcomenle Inviabilizando os açOes 
de fiscallzaçoo ambiental em RondOnla. 

I) Vlabllllcr o domcrcctçOo lmodiula duo t:lnco óroa~ lll<lÍ(Ionus provl,lus no PIA· 
NAFLORO (Sogarona, llio Guaporé. filo Moquem, l<orlpuna e Massaco). bem como açOes 
de reeufarização fundiária (como no casa da AI Uru·eu-wau-wou) e reaviventaçõo de IIm· 
I te$ • .. , 

2) Promovor açOe• emergenclafs de fiscalização e desfnlrusão, principalmente nos 
óreos Indígenas Mequent. Uru·eu-wou-wau, Rio &anca e Karfpuna. 

3) Assegurar o apoio necess6rlo para o parlei! o funciOnamonlo da equipe óe lndfos 
Isolados. Além disso. deve ser realizado c lmedialo Interdição da 6reo de perambufaçào 
dos fndfos Isolados na região do rio Jaci-Paran6. no trecho comproendldo antro o R0-421 e 
a Gleba Bu/111, em funçüo dos omooças por madeireiros, ospeculodores de terra a outros 
Invasores. 

4) Antes da contraloçõo de pessoal no 6rao de saúde, deve ser elaborado datai· 
hodamente um programo de saúde global para os comunidades indígenas de Rondõnla. 

5) A elaboração de projetas aconOmlcos deve contar com o participação de tác· 
nicas com nolódo conhecimento sobre as respeclivos culluras Indígenas. trabalhando em 
conjunlo com os comunidades focais. Afóm disso, dove ser criada uma comissão ospoclol 
no ãmblto do PLANAFLORO. com o parllclpaçoo do Fórum dos ONGs de RondOnlo. com a 
atribuição da deliberar sobre as propostas encaminhados paro financiamento. 

F. DasfNivolvlmenfo Agrofloresfal 

l) Detrnfçoo, em conjunto com os principais entidades representativos dos peque
nos agricuffores, de uma eslrotégla eficaz poro garanTir o participação efellvo dos benefi
ci6rios em lodo processo de plonajomenlo. execução e acompanhamento das otlvidodes 
do PLANAFLORO. 

2) Redlscullr a aluai politico agrícola do Governo de RondOnlo, prlncipofmcnle no· 
que so refere aos "Pólo$ Eslroláglcos de Produçúo Agrícola, Pecuúri({ e Flores/a/'. Devo ser 
definida em conjunto com o sociedade civil organizado uma polilfcq estadual de desen
volvimento ogrolloresiol, contemplando o manejo lnlegrodo dos; recursos naturais 
renov6vers na propriedade. o suslenr·abUidade ogroecotóglco, as nei!',ISsidodes de pco· 
duçOo de sUb$1$1êncro e a vlobifldode economlco dos produtos comerciais~ 

Esta poatica agronoreotcr deve wrvlr como base para nortear a compor•oiiJ:zaçoo 
dos atlvldodes de pasqubo, assistência técrtfca. fomerrto a crédito rural. 

3) Nesse senlfdo, precisam ser compoflbllfzodas as vúrfas flnhos de qqdito rural (FNO. 
FUNDAGRJ, FUNDAGI?O, PROCERA) com as direfrlzes do PLANAFLOI~O o o marco conceituai 
de desertvofvfmenio sustont6vel. Devo ser garanflda criado uma Comoro Técnico. com o 
participação de represerrtantes do Fórum dos ONGs dê RondOnfo. com o olribulçOo de 
deflberor sobre os projetas financiados pelo FUNDAGRO. 

I 
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4) o.vern * con1"errçlodas IT'IIIdfdos Gtotlvos no ?tANAFLORO p·qrfl vlobili:z.or' o re
p<>~lçOo fiOC'O.IIaL c::ontemplondo 01 ollvldodM de pvsqWO', ..-8'1'U0o. fomento e crée\ilo. a 
Pfloi1Zcndo o rucupercç6o do 6raa1 degradcôm e a lnremi/IQaç'Oo ogrlcola nas zonas. I a 
U. alravl\s de eontórclos Qgrofloreslal$. 09Yo Rtf reulizoda t.mQ ravlsCJo na atuol po6tiCa de 
arrecodoçOo do lBÃMA poro o selor tloro5lol. visando I.M'tl apoio efetlvo poro tais 
olMdadvt. 

Q lnWHihuhnJ S6c::fo.foon~ 

\) 0.. rolot6rlo• do mannoffo do Pf.ANAFLODO duvern lndult 1nf011'n0Ç0el detattodas 
scbrG a JoeollzcçOo das11o~ras dCI obOI'IUfo o rocuporoç!1o do O!õlrados. pQlO Oapcrto• 
mento de Eslrodos de Roaogam (Oi:R·I'IO). A opre~onluçõo e oprovoçOo polo CDPf.A· 
NAft.ORO do Plono RodoviOho Dlretor deve ser um prt.requlslto poro o Uberaçoo de fut""os 
~doprOCjJfomc. 

2) A e.tronort. d4Mt apresentar esçi<:Jr9<:mento.. acerca de ~.planos poro a 
ccmii\JÇOO da UHE JI-Paron6. Deve lo< reoizoáo ~.~na oudlênclo p(JblJco sobre o EIA/IliMA 
elaborado poro a rerCNido obre, nctur.do umo di$Cus~o sobro lnvc:lirnenlo~ allomollvO$ 
puro o sat04' energ611co, do ponto do vlsla da cu$1o-bononcto o lrnpactos soe la~ e o!nblen· 
too. 

3) No& ~tes de JQOde e educCÇOO. devem sar o dOtadas O$ propostcu 
-lado>nor.lateclo,.,..,.,.,.de ovolcrçCoao COMAJ/PIANAfi.ORO. 

11. Cctllllê d<1 A>alaçOo lndtlpondonle (COMA/) 

l) Garantir o ~ Joglsllc:o nectmótlo paro o encerramento da lfflllOO final cio~~ 
lat6rlo dO COMAJ. b«n como Cl re!OilzaçOo do pdrn91ro seminário de ovauoçOo do 
PI.ANAFLORO. conrormo J6 previsto. A16rn dhoo. os propo~lo$ do relat6rlo do COMAI dEJvom 
Mt lt.Jbmelldos ao Coruoho OeJberotlvo, vbal'ldo a sua oc:toyOO rorma\ om fosmo do rG• 
soluç:Oo. 

2) Recii$C:ullr o composlçOo do COMAI. C:OO$Idorondo c bnpoilónclo de $OU corát~ 
i1d~J~JE~ndon\e, • as. nec:es.sidodos do cpolo fogbllco poro a sua operoclono!ilaçoo. 

·:; 

·~{(~ 
Brer'lt MHI!kan 
Com!JSOoAmblentol do Fórum 

,~doe 
•-corniiiOo AgrlcO!o áo FOr um 

p--
Jot.é M01la dos Sonlos 
Comli.Klo &:lrotlvlsto do Fórum 

• ~· . ' "t..J. 1-
GiVCin lO Plnbollo 
Co lhbona do Fórum 

.C9ifUI.6p}QI PQI.Q; 

Governo do Õilado do RondOnla 
Se<:relarla Elcecullvo do l'lonalloro 
Assembléia legls!allva de RondOnla 
Presidência da Repllblk;a 
Mlnlslérlo do Melo Amb!onlo e AmazOnlo tooal 
Ministério da Justiça 
Ministério do integreçoo l'leglonal· MIR 
Ministério da Agricultura e DesenvoJvlmenlo AgrQrlo. MARA 
Secretaria de ~unlcslnlernaclonols. CAIN 
:"'Uiuto BtCIIIIefro de Melo Ambiente e dos Recur$0$ Nclturals Renov6~fliS. iBAMA 
n$1ifuto Nacional de CclonlzoçOo e Reforma Agrárl<:l • INCRA 

0
Comlss

1 
Ode de Dofosa do Consumk.tor, Mofo Amblonlo o Mln01lo~ do COr,11ro dos 

epu o os. · 
Com!J50o do Zonoamento EconOmlcos e Ecológico - czc;E 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a Melvyn Levitsky intitulado 'Turismo Estados Unidos-Bmsil", pu-
polavm ao nobre Senador Henrique Almeida. blicado no jornal O Estado de S.J>aulo. 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL - AP. Pronuncia o \Sala das Sessões, 30 dO agosto de 1994.;- Hydekel Freitas. 
seguinte diSCUillO.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. quando, 
há quatro anos, cheguei a esta Casa, eleito para iepreientar o Esta-

- -- -(À Comissão Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (HUmberto Lucena) De acordo com 
o art. 210, § I" do Regimento Interno, o requerimento será subme
tido ao exame da Comissão Diretora. 

do do Amapá, tinha viva na minha mente a grandeza da instituição 
que eu passava a integrar, por reconhecer no Senado Federal a 
mais alia lribuna da pátria, a Corte suprema dos destinos da nação. 
Quatzó anos depois, no momento em que requeiro uma licença 
sem remuneração de 121 dias, para tratar de interesse particular. tário. 
quero expressar aqui o meu testemunb_o do quanto aprendi nesse 

Sobre a m~a. ~qu~~ento q11e será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 671, DE 1994 
perlodo. 

Ocupar um lugar entre os integrantes desta Casa, figuras ex
ponenciais da vida ptlb!ica e guardiães atentos da democracia bra
sileim, constituiu uma das mais valiosas experiências de minha 
vida. Nesta Cas~ vi um processo de investigação parlamentar con
duzit'-se com a seriedade inerente aos ates de que dependem os 
destinos do uma nação. E vi o desfecho de um impeachment 
aconlecer sem traumss para a população, quando foram tantos os 
traumas causados por crises presidenciais no passado. Isso signifi
ca maturidade e grandeza dos homens e mnlheres que integram o 
Legislativo bn!sileiro. 

. ' Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, isso significa também 
mahlridade democrática. Significa que os legisladores brasileiros 
são homens destemidos e determinados. que diariamente dão ao 
Brasil provas de que eonhecem bem os caminhos da honradez e da 
grandeza nacional. Essa é a razão pela qual requeiro essa licença. a 
flDl de afastar-me de Brasília e dedicar-me inteiramente à campa
nha para minha reeleição. É para voltar a esta Casa no próximo 
ano e poder participar das decisões destinadas a tomar este Pafs 
cada vez_IP3ior, que disp1to n~ste momento um novo mandato. 

É com pesar que me retiro de Brasilia neste momento, mas 
é tambéni üó1 ori;clho para mim anunciar que está assumindo mi
nha cadeira o meu suplente Aírton Oliveira. Trata-se de um empre
sário aiJ18PaeDse ciue eu situo entre as melhores figuras de hoinem 
ptlblioo do meu l'!stado. São" reconbeciilas suas qualidades de em
preendedor dinâmico e cidadão intranSigente na defesa dos interes
ses do p::wo amapaense. 

Com sua experiência de empresário de Comunicações, de 
homem que lutou na vida para chegar onde chegou, Airton Olivei
ra trará para o Senado a il;Iestimável copt:rlbuição de sua experiên
cia na iniciativa privada para o trato dos magnos problemas nacio
nais. Empresário de um Estado pequeno e pobre, conhece bem a 
realidade do Norte deste País. Trará segiu=ente para esta Casa os 
apelos de um Estado que clama por crescer,- que clama poc IOll:lJ:ler 
as amarras da pobreza, da doença, do analfabeti~o e do desequi
Ilbrio regiooal Será inestimável a contribuição de tão grande ex
periência para o Senado Federal. 

Muito obrigado. 

COMPARECEM MAli> OS SRS., • . . 
Affooso Camargo - Aluizio Bezerra - Antonio Mnriz - · 

Carlos Patrocínio - Aaviano Melo - Hugo Napoleão - Hydeke! 
Freitas - José Eduardo - José Fogaça- José Paulo Biso! - José 
Sarney- Jólio Campos - Mansueto de Lavor - Mároio Lacerda -
Mário Covas- Marluce Pinto- Odacir Soares- Onofre Quinan. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 670, DE 1994 

Nos termos do art. 21 O do Regimento Interno, iequeiro a 
transcrição, nos anais do Senado Federal do artigo do Embaixador 

. Requeiro, nos termos do artigo- 281 do Regimento Intemo, 
dispensa de interstlcio para o Parecer da CCJ, relativo à Mensa
gem n• 279/94. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1994.- Senador Maurf· 
cio Corrêa-Senador Mauro Benevides. 

. . 
O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) - Em votação o 

requerimento. · · 
OS Srs. Senadores que o aprovam queirari:t peonanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o projeto a que ae refere figurará 

na Oxdem do Dia da próxima sessão. 
O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa, 

requerimento que selá lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 672, DE 1994 

Nos tennos do _art. 281, do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de intersticio e prévia distn"buição de. avulsos do Parecer re-
lativo à Mensagem D0 280/94. _ _ - _ _ 

Sala das S.essões,30.de agosto de 1994.- Senador Mauro 
Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação o 
requerimento. 

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

Aprovado. 
Aprovado o requerimentó, o projeto a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da próxima sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência 

dispensa da sessão de hoje, nos tennos do art. 174 do Regimento 
Interno, o periodo correspondente à Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência 
lembra aos Srs. Senadores que o Congte'so Nacional está convo
cado para mna sessão conjunta a realizar-se hoje às 17h, destinada 
à apreciação do Projeto de Lei !lo _Diret.rizes Orçamentárias relati-
vo a 1995. - · ' · · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto LUcena) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai enceaar os trabalhos, designan
do para a sessão extraordinária a :realizar-se, hoje, logo após a ses
são do Co11gresso Nacional, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROlETO.DE Líll DA CÂMARA No 16, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 335, b, do Regi
mento Interno) 

Votação, em tumo ónico, do Projeto de Lei da Câmara n• 
16, de 1994 (n" 2.246191, na Casa de Origem), que regulamenta o 
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att. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais 
e de registro, tendo 

PARECERES 
- sobn° 132, de 1994, da Comissão de Constituição,Justi· 

ça e Cidadania, favorável ao Projeto com Emendas n"s 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 rejei-
ção das Emendas n"s 3 a 26, de Plenário. • 

-4-
~- MENSAGEM N° 280, DE 1994 

Escolha de Autoridade 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do Regi
mento Interno) 

Discussão, -em tumo único, de Parecer no 206, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem no 280,' . 
de 1994 (n° 649/94, na origem), de 15 do corrente, pela qual o Se., 
nhor Presidente da Repóblica submete à aprovação do Senado Fe- . 
deral o nome do _Doutor Vicente V ,:ai de -~jo, _Juiz dp_ Tri.bunal 
Regi6nal Federal da Primeira Região, com sede emBrasllia- DF, . 

- '-2 -- pa:ra exercer o cargo de Minisb:O &, Superior Tribunal de JuStiça; na 
. PROJETO. DE LEl DA CÂMARA N" 113, DE 1994 vaga reservada a Julzes dos Trl.bunais Regionais Federai~ decorrente .• 

. da aposentadoria do Ministro José C.ndido de Carva]hoFilho . 
. (fuêÍuído'em breiem dO Dia ncistennos do art. 172, inciso I. . -S _ 

do Regjm~ntojntel)lO) · MENSAGEM N" 258, DE 199,4 
Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmaia no . Escolha de Chefe de Missão Diplomática- · 

113, de 1994 (n°,4.146193, na Casa de origem), que dá nova reda-
ção aó att.' J0 da Lei no 3.072, de 25 de jUll!o de f990;-que "dispõe Discussão, em tomo único, do Parecer da Contissão.<leRe,. 
sobre crimes hediondos, nos termos do art. 5° inciso XJ1JI,- da lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensag~m no _25?,_ de _ 
Coní;titúíçãó Fédeml, e deiei:mina ouirás providências",_i))epend- 1994 (no 530194, na origem). de 12 dejUll!o do CO!,TOnll' !ll)O,.Jl!')•,., 
endodeparecerdaCornissãodeConstituição,JustiçaeCidadaoia.) qual o Senhor Presidente da República submete à ,deliberação do 

Senado a es.colha do S0nhor Asdmbal Pinto de .Ulysséa. Ministro, .• 
•. ·,.. . .. · -"'·3- de Primeira-Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a fun •... 

MENSAGEM N" 279, DE 1994 ção de Embaixador do Brasil jUnto à Repóblica da Ucrânia.. 

Escolha de Autoridade 

(Incluido em Ordem do Dia nos temaosdo art •. 281 do Regi· 
mento Interno) 

' 
Discussão, em iui:no dD.iéo, do Parecer n° 205~ da Comissão 

de Colistituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n° 279, de 
1994 (n° 650/94, na origem), de lS'do OO!r<onto, pela qual o senhor 
Presidente da Repóblica submete à aprováçãó do Senado Federal o 
nome ão Alinirillite-de-Esquadra Carlos Edusrdo Cézar de Andra
de, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar 
na vaga reservada a Oficial-General da Matinha, da ativa e do pos· 
to mais elevado, decorrente_ da aposentadoria compulsória do Mi· 
nistro Rapbael dé AZevedo Bran-oo; 

··-6~ -·----
MENSAGEM N" 2ê3, DE 1994 ' 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tumo único~ do Parecer da Comissão.de R e-, , 
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem ri.0 26 dê , 
1994 (n° 550194, na origem), de 15 de julho-do corre11t.e • .Po. Êel~ 
qual o Senhor IJ'esidente submete à delibetação do Senado ~ esco- .. 
lha do Senhor !talo Zappa, para .exercer a fu11ção de Embaix,apol; . 
do Brasil jUnto à República Socialista dO Vietnam. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto LuceÍla}- Está encem~.-
daasessão -- ·- · 

_(Levanta-se a seSsão às 15h50min.) 

Ata da 114a Sessão, em 30 de agosto de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura · · 

-EXTRAORDINÁRIA- . 
Presidência dos Srs.: Humberto Lucena e Lucídio Portella 

ÀS lO HORÁ.S E 25 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: . -

Affonso Camargo - Alfredo Campos - Ahnir Gabriel -
Aluízio Be:zena- Antonio Mariz- Aureo Mello- Carlos De 'Carli 
- Carlos Pab:Oeínio- Chagas Rodrignes - Cid Sabóia de Carvalho 
- Coutinho Jorge- Dario Pereira.:.. DirCeu Carneiro...:. Divaldo Su-
ruagy - Eduardo Suplicy- Epitácio Cafeteira- Flaviano Melo
Francisco Rollemberg - Gerson Camata -- Gilberto Miranda -
Henrique Ahneida - Hugo Napoleão- Humberto Lucena - Hyde
kel Freitas- Irapuan Costa Júnior- Jacques Silva- Jarbas Passa· 
rinho- João Ca1mon- João França -João Rocha- Jonas Pinheiro 
-Jôníce Tristão- Josapbat Marinho- José Eduardo- José Fogaça 
- Josê Paulo BiSól -José Richa- José Samey- Júlio Campos -
Júnia Marise - Jutahy Magalhães - Lavoiser Maia - Louremberg 

Nunes Rocha - Lucídio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de 
Lavor- Marco Maciel-' :Mãrio Covas- M'arluce Pínio . ..:....__ Mauricio 
Conêa-Maum Benevides- M'eiraFilho- Moisés Abrão-·Nabor 
Júnior- Nelson Cam:eiro - Odacir Soares - Onofre QuiD.an- Rai~ 
mnndo Lira- Reginaldo Duarte- Ronaldo Aragão - Ronan Tito
Ruy Bacelar- Teotonio Vilela Filho .. Valmir Campelo- Wilson 
Martins. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A lista de pre
sença acusa o COmparecimento de 66 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro abe;ta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nOssos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-

tário. 

É lido o seguinte 
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REQUERIMENTO N' 673, DE 1994 REQUERIMENTO N' 675, DE 1994 

Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, re
queiro a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 90, de 1994 (n' !377191, na Casa de origem), que cria o Siste
ma Educacional Desportivo Brasileiro, integrado aoSistema Bra
sileiro do Desporto, cujo prazo, na Comissão de Educação, já se 
acha esgotado. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1994.- Senador Mauro 
Benevides, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esse requeri
mento será publicado e inchúdo em Ordem do Dia, nos termos do 
disposto no art. 255, n, c, 3, do Regimento lntemo. 

A Presidência recebeu, do Banco Centilll do Brasil, o Oficio 
n• S/67; de 1994 (n• 2.932/94, na ongem), enea-Di!iili'Uldo, nos ler
mos da Resolução n• 11, de 1994, do Seuado Federal, solicitação 
do Govemo do Estado do Espirita Sauto, para que possa contratar 
operação de crédito externo no- valor de sete milhões, oitocentos e 

. dez mil. seiscentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos, 
para os fms que especifica. _ _ 

A matéria será despaehada à Comissão de Assuntos Econô-
m.ic_os. . _ _ . _ . _ . ____ _ 

Q SR, ~ESIDENTE (Humberto Lu_cena) - A Presidência 
. recebeu,do Banco Central do Brasil, o Offcion• S/68,de 1994 (n' 
. 2933/94, na origem), encamiuhando, nos t=os da Resolução n• 

11, de 1994, do Senado Federa~ solicit_ação do Governo do Estado 
do Espíriiõ- Saitto, pant qUe possa contratar opetação de crédito ex
temp n,O_ valor_ cie · dez.ésseis milhões ~ setecentos e onze mil reais, 
para os fms qqe especifica. _ _ 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econô-
micos.. _ __ _ --- -
' ' . O SR. PRESJiiENfE (iiuniberto Luceua) - Sobre a mesa, 

requerimento que será lido pelo Sr. 1' Secretário. · 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 674, DE 1994 

Requeiro, nos termos do art. 71 da Constituição Federa~ 
conabinado com o disposto no Regimento Interno do Senado Fede
nU, seja solicitado ao Tribunal de Contas da União 1llllll análise 
'contábil e fmanceira do edital de privatização da Empresa Brasilei
ra de Aeronáutica S.A.- EMBRAER. 

Justificação 

Considerando caber constitucionalmente ao Tribunal de 
Contas da União auxiliar o Congresso NaCional na análise dos atos 
do Poder Executivo. -

Considerando estar na pauta do Senado FedenU o edital de 
privatização da Empresa Brasileira de Aeronáutica- EMBRAER, 

Considerando estar esta Casa Parlamentar sobrecan:egada 
de projetes para serem apreciados, 

O presente requerimento visa poder proporcionar aos Se
nhores Senadores maiores e mais detalhadas bafannações sobre a 
matéria. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1994. -Senador Eduar· 
do Matarazzo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O requeri
mento lido será submetido ao Plenário na sessão de amáílhã. 

Passa-se à 

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

tári_o. 

É lido e aprovado o seguinte 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, re
queiro inversão da Ordem do Dia, a flm de que a matéria constante 
do item n° 1 seja submetida ao Plenário em segundo lugar. 

. Sala das Sessões, 30 de agosto de 1994.- Senador Magno 
Bacelar 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'l13, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nOs termos do a..'1. 
172, inciso I, do Regimento ln lemo) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 113, de 1994 (n• 4.146193, na Casa de ori
gem), que dá nova redação ao art. 1' da Lei n• 8.072, de 
25 de julho de I 990, que "dispõe iobre crimes hedion
dos, nos termos do art. 5°. inciso xun. da. Constituição 
Federal, e detennina outras providências". (Dependendo 
de ~r da Çomissão de Constituição, Justiça e Ci· 
dadania.) 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento lmemo, designo, 
na au~ência do nobre Senador Lourival Baptista - que seria o Re-. 
lator dessa matéria, pelas iniciativas que tem tido a respeito desse 
assunto e por isso merece as homenagens do Senado_,_, concedo a 
palavra ao nobre Senador Maurício Conêa para proferir o parecer. 

O SR. MAURÍCIO CORRJl:A (PSDB - DF. Para emitir 
parecer)- Sr. Presidenle, Sr's e Srs. Senadores: 

_ . Vem a exame o Projeto_ de Lei da_ Câmara n° 113, de 1994 
(n' 4.146-C/93, na é asa de Origem), d8 Iniciativa do Executivo, 
que ''Dá nova tedação ao art. 1° da Lei n° 8.072, de 25 de julho de 
1990, que dispõe sobre crimes hediondos, nos termos do art. 5", 
inciSo XLIH, da ConstituiÇão Federal, e determilla outras provi
dências". 

A 'proposição, que não recebeú emendas .no prazo regimen
tal. visa a incluir na Lei n° 8.072. como crimes hediondos, o homi
cídio (art. 121 do C6digo Penal), quaudo praticado em atividade 
típica de grupo de exterminio, ainda que cometido por um só 
ag6nte, e o homicídio qualificado, quando consumados ou tenta
dos. Dá, também, à Lei n• 8.072, uma forma mais adequada quau
to à técnica legislativa. 

A iniciativa não-contraria disposições constitucionais ou :in
fraconstitucionais. 

- Quauto ao que pretende, é altamente merit6ria, pois que 
visa a aprimomr a lei penal, incluindo na categoria de crimes he
diondos o homicídio, quando cometido em circunstâncias particu
larmente perversas. 

No entanto, a proposição merece importante aperfeiçoa
mento. 

O texto em vigor da Lei n• 8.072 considera hediondos todos 
os crimes, nela listados, quando tentados ou consumados. O texto 
do projeto aperfeiçoa a técnica legislativa da Lei n• 8.072, dividin
do seu art. 1 o em incisos. Como conseqüência dessa alteração, a 
nova redação proposta deveria manter, no caput do artigo, as con
dições altemativas de tentativa ou consumação da ação criminal, 
de forma a abranger todos os delitos listados. Como redigida, a 
proposição, ao contrário do que se preteude, somente explicitando 
as condições de consumação ou tentativa para os delitos de homi
cídio e genocídio, poderia pennitir a intetpretação juúdica de que 
a classificação de hediondo não atingiria os outros crimes quando 
tentados. Entretanto, o que justificaria, por exemplo, tratamento 
diferenciado entre tentativas de homicldio qualificado, de latrocí
nio ou de extorsão mediante seqfiestro seguida de morte? 

Se os textos da lei e da iniciativa não citassem essas condi-
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ções (consumação oo tentativa), quanto aos efeitos da aplicação da 
norma penal. teriam o mesmo efeito dã-cifaçãO fõiiiliil,-póiS a clas
sificação de hediondo alcança, de forma mais abrangente, ó crime 
e não suã classificação, quanto ao resultado. Isso, no entanto, não 
impede que, para um reforço da norma, aquelas condições sejam 
explicitadas, mas, nesse caso, entendemos que devam ser estendi
das a todos os crimes, como constante do texto original. 

Não obstante, o óbice acima apontado pode ser conigido 
através de emenda meramente redacional, adequando-se o texto da 
proposição ao texto original da Lei n' 8.072. 

Voto do Relator 

A proposição atende àS- disposições constitucionais_ e fufia-
constitucionais. - · - · 

Quanto aós ObjetivOs pretendidos, é merit6riã e iiós -parece 
juridicamente eficaz. · ' · 

Não obstante, quanto a sua redação, merece ser aperfeiçoada. 
Pelo exposto, opino fã:vorãVelmetite à aproVação do Projeto 

de Lei da Câmara n' 113, de 1994, obsetvada a seguiote emenda 
de redação: · --- - · 

EMENDA N' 1-R 

Dê-se a seguinte :redação ao texto proposto pelo PLC n° 
113, de 1994, para o caput e iociso I do art. 1' da Lei n' 8.072, de 
25 de jolbo de 1990. 

"ArL 1 o São considerados hediondos os seguintes 
crimes, tOdos tipificados no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 
de dezembro de 1940-' Código Penal-, consumados oo 
tentados: _ . __ . 

I- homicidio (art. 121), quando praticado em ati
vidade típica de gi'tipo de extermínio; áiilda qu-e COmeti
do por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 
2', incisos l, II, Ill, N e V); 

" 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 

conclui favoravelmente ao projeto~ com apreSent:açã() de_ eriienda 
de redação. __ .. - -. : ~ - · 

Passa-se à discussão do projeto e da emenda. em turno úni-
co. (Pausa.) -

O SR. MAURÍCIO CORRÍlA- Sr. Presidente, peço a pa· 
lavra para discutir a matéria. --

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

O SR. MAURÍCIO CORRÍlA (PSDB- DF. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
evidentemente que relatei o projetO e estou intei:mmente favorável. 

· Quando eu eq~. Ministro da Justiça. lamentaVelmente não 
conseguimos encaminhar este projetõ pcX- divergências em á:réas 
do Governo? mas eu não poderia deixar de registrar aqui a persis
tência, a obstinação de Glória Perez, pela circunstância que n6s 
conhecemos .. Graças ao seu trabalho, foi possível Chegãi-se ~ esse 
resultado. 

Eu não poaeria deixar de fazer esse registro, porque-é uma 
mulher batalhadora que acoxnpanbou tudo isso, ela e as que sofre
ram circunstâncias idênticas. De modo que esse é apenas o registro 
da sua bravura, do seu enb.Isiasmo- eu diria da suã. raÇa- para que 
o projeto chegasse a este resultado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Antes de con· 
tinuar, eu gostaria de, mais uma vez, registrar que o nobre Senador 
Lonrival Baptista seria o Relatar desta matéria. Entretanto, S .. Ex' 
não pôde chegar aqui a tempo, por um atraso do avião que o trans
portava até Brasília, mas o parecer lido pelo nobre Senador Mauri-

cio Cem&. tem a ver com o ponto de vista do Senid.or Lourival 
Baptista. Portanto, tica bem patente o seu inten .se, o seu empe
nho pela apreciação dessa matéria. 

Continua em discussão a matéria.. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a pa

lavra para encaminhar a votação. 

O SR. __ PRESIDENTE (Humbetto Lucena) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB.al. Para encami
nhar a votação.. Sem revisão do orador.)- Sr._Presidente, S:rs e 
S_rs. Senadores, há uma expectativa da opinião pública brasileira 
quanto à decisão que o Senado deverá adotar, na noite de hoje, 
aPr-OVàndo certarilente uma proposição que reflete o próprio anseio 
da sociedade brasileira. 

O nobre Relator, Senador MautÍcio Conê3, expendeu uma 
argumentação clara e precisa para defender esta matéria que o Se
:nado delibera neste momento. 

Como Uder do PMDB nesta Casa, desejó expressar a nossa 
solidariedade a tal iniciativa e, SobretUdo, louv~ a posição vigilan
te da sociedade que se representa neste plenário por vãrias pessoas 
ioteressadas em acompanhar, pari passo, a tiamitação do projeto 

-no Senado Federol. 
Acredito que, neste momento, o Senado Qferece à sociedade 

um_ ~ento legal adequado para colnbater esses crimes he
_diondos que, perpeti:ados no dia-a-dia, reclamavam uma legislação 
severa exatamente para coibi-los. 
- -- - p~ a votação que ora encamjnbo é f~vorável ao proje
to, nOS teimos do pãrecer do Relator, Senad~ Mau6~o CQD;êa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em votação o 
projeto, sem prejuízo da emenda. - -

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

Aprovado. _ _ 
Em votação a emenda.de redação. 
Os Srs. Senhores que a aprovam queiram-permanecer senta-

dos. (Pausa.) · · · · · · · 

Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa, 

redaçi!o fwal de proposição aprovada na Ordem: do Dia de hoje, 
que, nos termos do parágrafo único do art. 320 do RegimentO ln
temo, se não houver objeção do Plenário, vai ser lida pelo Sr. 1° 
Secretário. 

É lida a seguiote 

PARECERN'207,DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçi!o final do Projeto de Lei da Câmara n' 
113, de 1994 (n° 4.146193, ua Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fwal do Projeto 
de Lei da Câmara n' 113, de 1994 (n' 4.146193, na Casado ori
gem), de iniCiativa dó Presidente da República, que dá nova reda
ção ao art. 1' da Lei n' 8.072, de 25 de julho de 1990; que-dispõe 
sobre crimes hediondos, noS termos do art: 5'; -ihciso XL UI, da 
Constituição Federal, e determina outras providências. 

Sala de Reunião da· Colitissão, 30 de .agosio de J924. -
HUMbertO Lücenã, Presidente- Lucídio Portella, Relator-:.... Jú· 
ola Marise- Nabor Júnior. 
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ANEXOAOPAREcER.N•:207,ÜE1994 Tenho~ informação de que há inúmeras pessoas, cidadãos 

Dá nova redação ao art. lB da Lei n° 8.072, de 
25 de julho de 1990, que dispõe sobre crimes hedion
dos, nos termos do art. SO, inciso XLIII, da Constitui
ção Federal, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: ~ 
Art. t• O art. 1• da Lei n• 8.072, de 25 de jUlho de 1990, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

''Art. 1° São conSiderados hediondos os seguintes 
crimes, todos tipificados no Decreto-Lei n° 2.848, di 7 
de dezembro de !940- Código Penal, consumados ou 
tentados: 

I- homicídio (art. 121), quando praticado em ati
vidade típica de grupo de exten:ninio, ainda que cometi
do por um s6 agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 
2•, I, II, III, IV e V); 

II -latrocínio (art. 157, § 3•, ln fine); 
m- extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2"); 
IV- extorsão mediante se_qüestro e na forma qua-

lificada (art. 159, caput e§§ 1 ·;·z· e3"J; ~ · · 
V- estupro (art. 213 e sua combinação como art. 

223, caput e parágrafo IÍnico ); ~ ~ 
VI- atentado violemo ao pudor (art. 214 e sua 

combinação com o art. 223, caput e ·parágrafo único); · 
VII- epidemia com resultado morte (art. 267, § 1 "); 
VIII -- envenenamento de água IXJtávei ou de 

substância alimentícia ou medicinal, qualificada pela 
morte (art. 270 combinado com o art. 285). 

Parágrafo IÍnico. Conslder.l--se · tãiD.bém hediondo 
o crime de genocídio previstO nos arts. 1 o. zo e 3° da Lei 
n°2889,de 1°deoutubrode 1956, leDladooo coosumado." 

Art. zo Esta lei entra em vigor na data d~ sua pUblicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em oontlárlo. - · 
O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) -0 parecer vai 

à publicação. 

tário. 
Sobre a mesa. requerimento que sení lido pelo Sr. I o Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 676, DE 1994 

Nos termos do art. 321 do Regíinenio Intemo, requeiro dis
pensa de publicação; para iniediiiá âiSCtissão e votação, da rada
ção final doProjoto de Leida Câmara n• ll3, de 1994. 

Sala das Sessões, 30 de agoStO de 1994. - Senador Magno 
Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Humecto Lucema) - Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação finaL 

Em discussão a redação finaL (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. ~ · ~ ~ 

Os Srs. Senadores que a aprova-m queiram pe~ sen-
tados. (Pausa.) ~ ~ - ~ 

Aprovada. ~ 
Aprovada a redação fmal, o projeto vai à sanção p;esidencial. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem. . O~ ~ -~ • • • 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra a V. Ex'. . ~ ~ ~- ~ 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, pedia palavra para fazer uma 
indagação à Presidência. ~ 

brasileiros, que gostariam ~ estar assistindo à pxeseute sessão do 
Senado. As galerias do Senado estão sempre abertas, mas, neste 
instante, ao contnirio do usual,. as mesmas se encontram fechadas. 
Uma das pessoas que gostaria de assistir à presente s€:ssão foi in
formada pela Seguillllça que esta não encontra a chave da galeria. 
Sr. Presidente, é a primeira vez que ouço tal desrulpa. 

O Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pele Sr. Lucfdio 
Portella, SuplenJf: de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lúcido Portela) -Já foi providen· 
ciada a·ahertura das galerias, Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lúcido Portella)- Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 16, DE 1994 

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

Votação, em tumo IÍnico, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 16, de 1994 (n• 2.246191, na Casa de ori
gem), que regulamenta o art. 236 da Constituição Fede
ral, dispondo sobre serviços notariais e de registro, tendo 

Pareceres 
- sob n• 132, de 1994, da Comissão de Constitui

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

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

A discussão da matéfi"ã· foi e~cenada na sessão Ordinária do 
dia 7 de junho passado. 

Em sessão do dia 29 de junho iíhimo, foi aprovado requeri
memo, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, de votação nomi
nal para a matéria e lido o requerimeDlo de destaque para votação 
em separado, que foi· deixado de ser votado naquela oportunidade 
por falta de quorum. 

O SR. MAGNO BACELAR- Sr. f'residente, peço a pala-
vra pela ordem. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Tem a palavra 
V.Exa 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT --MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo em vista que há 
um requerimemo do nobre Senador Eduardo Suplicy para votação 
nominal do presente projeto e ~endo evi~ a falta de quorum, 
requeiro a V. Ex' que transfu-a a votação para amanhã, lendo em 
vista que não haverá quorum seqUer parn a aprovação de au_torida-
des, motivo pelo qual esta sessão foi convoCãda. __ - ___ _ 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presideme, peço a pa-
lavra pela ordem. . . . ~ ~~ ~ ~ ~~ 

~ ~ ~O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella),... Concedo apala-
vra a V.Ex• -

O SR. NELSON CARNEIRO (PP- RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, esse projeto teve sua votação 
iniciada em sessão ordinária. 

Consulto V. Ex' sobre a possibilidade de transferi-lo para 
uma sessão extraordinária, quando teve _a sua tramitação iniciada 
em uma sessão ordinária do Senado. ·Essa não é a praXe que co
nheço nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Não há nenhum 
impedimento regimental para que isso seja feito. -

O projeto será incluído na pauta de amanhã, na sessão ordi-
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nária. 1 corpo social - as crianças, os velhos, as gestantes, os deficientes, 
O SR. NELSON CARNE mo- Obrigado, S*- Presidente. os inválidos - é dever também do Estado, não apenas da fanália e 
O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - Não há quo· da comunidade. 

rum par.1 deliberação. Em conseqüência, as demais matêrias cons- Em função da secular caracterização do Brasil como um 
tantes c;J.a Ordem do Dia da sessão de hoje, ficam cOm sUa aprecia- país jovem. nossas crianças- com suas carências alimentares, edu-_ 
ção adiada. cacionais e de assistência médica, com séu abandono e os maus 

São os seguintes os itens cuja apreciação fica adiada: tratos a que tantas vezes são submetidas - sempre têm flgurado, 
_ 3 _ com justo motivo, no centro das preocupações de governantes, 

MENSAGEM N' 279, DE 1994 parlamentares e, em geral, das pessoas interessadas na questão 
Escolha de Autoridade social. 

-Essa realidade de pais jovem vem, contudo, se modificando 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do Regi- gradati.vamente ao longo dos úhim()s_ anos. Embora tenhamos ain-

mento Interno) da predominio da faixa etária mais baixa, a fulção da população 
Discussão, em tumo único, do Parecer no 205, da Comissão correspondente ao grupo mais idoso tem crescido sigpificativa-

de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem no 279, de mente. A expectativa de vida saltou, num perlodo de apenas 47 
1994 (n' 650/94, na origem), de IS do corrente, pela qual o Senhor anos, entre 1945 e 1992, de 43 para 68 anos. No mundo desenvol
Presidente da República submete à aprovação do SOnado Federal o vido, essa transição levou mais de 100 anos. A população hrasilei
nome do Ahnirante-de-Esquadra Carlos Ednardo Cé..,- de Andrac xa está envelhecendo em ritmo acelerado! Atua!mente, mais de 11 
de, par.! exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, milhões de brnsileiros têm acima de 60 anos de idade, repre-
na vaga reservada a Oficial-General da Marinha, da ati v a e do pos- sentando sete por cento da população. A previsão é de que esse 
to mais elevado, decotrente da aposentadoria cmn.putspria do Mi- número chegue a 34 milhões de habitantes no' ano 2025,-daqui a 
nistro Rapbael de Azevedo Branco. 31 anos. Esxa perspectiva tem levado os profissionais da área a 

-4 - alertarem para a necessidade de prepararmos os recursos técnicos e 
MENSAGEM N' 280, DE 1994 humanos necessários par.! enfrentannos, no terceiro milênio, o fe-

Escolha de Autoridade nômeno que denominam ''explosão da terceira idade''. 
J Sobre as razões desse envelhecimento populacional. que, 

(Incluído em Oi:dem do Dia nos termos do art. 281 doRegi aliás, tem caráter universal, jã atingindo fortemente os paises de-
mento Interno) senvolvidos e, de modo crescente, os do terceiro mundo, não irei 

DiscuSSão, em tumb único, do Parecer D
0 

206, da Comissão aqui di.scotrer. 0 que pretendo é chamar a atençãá dos nobres Se-
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nõ 280, de nad.ores para 0 fato de que nossos esforços na área social deverão, 
1994 (no 649/94, na origem), de IS do corrente, pela qual o Senhor forçosamente, voltar-se, também, para outros grupos além da ln
Presidente da República submete à aprovação do Senado Federal o Jlncia e da adolescência. 
nome do Doutor Vicente Leal de Araújo, Juiz do Tribuçal Regio
nal Federal da Pririieira Região, com sede em Bras!lia- DF, paia 
exercer o cargo de Ministro 49 Superior TnOunal de Justiça-,- na 
vaga reservada a Juízes dos Tribunais Regio~s Federais, decor
rente da aposentadoda do Ministro José Cândido de Carvalho Filbo. 

-5-
MENSAGEM N' 258, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 258, dC 
1994 (n' S30/94, na origem); de 12 de julho do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à del)beração do 
Senado a escolha do Senhor Asdrobal Pinto de Ulysséa, Ministro 
de Primeira Classe da Caneira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à República da Vcrânia. 

-6-
MENSAGEM N" 263, DE 1994 

Escolha de Chere de Missão Diplomática 

Discussão, em tumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 263, de 
1994 (n' SS0/94, na origem), de lS de julho do corrente ano, pela 
qual o SeDhor Presidente da ~epública submete à deliberal;!o do 
Senado a escolha do Senhor U,ALQ ZAPPA, par.! exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à República Socialista do 
Vietnam. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. ,JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguin' 
te diseurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, há muito tor· 
nou-se in-discutível que o amparo aos membros mais frágeis do 

Ao discutirmos a necessidade de dar melhor assistência_ a 
nossos anciões, devemos ter em mente que nem todo idoso é um 
desvalido, um necessitado._ Aliás, essa visão cótreSpo:ilde a cruel 
preconceito, infelizmente muito generalizado nas sooiedades mO
dernas, onde o idoso é comum.ente visto como um ser poUco útil, 
incompetente, incapaz, e até, por vezes, como entrave ao progres
so; valorizado, quando muito, como representante da memória cul
turaL Esse enf<XJUe, hostil e preconceituoso em relação ao enve
lhecimento, não corresponde, por um lado, àquilo que se observa 
em culturas de tradições mais arraigadas, nas quais o respeito à ex
periêneia reflete-se na audiência sempre prestada pela oomnnidade 
aos anciãos antes da tomada de qualquer decisão relevante; por ou
tro lado. não resiste ao crivo de uma análise embasada em iecentes 
descObertas cientificas que COOlprovaram a superioridade intelec
tual dos mais veJhos em relação aos mais jovens, como decorrên
cia da prolongada exposição aos constantes desafios do trabalho. 

Todavia, se é atentàt6rioc à dignidade do idoso enxergá-lo 
apenas como uma pesada carga a ser suportada pela família, pela 
sociedade e pelo Estado, não se pode deixar de reconhecer que, 
mesmo não sendo um grupo· homogêneo, os idosos têm. cam_cteds
ticas particulares que os diferenciam eni relação aos demais grupos 
etáriOs. EVidentemente, estãO -eles mais sujeitos a· padecerem de 
enfennidades e, o. que é píor, aquelas que ma:is os atingem são as 
de caráter CIÔIÚco-degenerativo, requerendo tratamentos prolonga
dos e de resultados nem sempre satisfatórios. Mas os problemas 
dos idosos não se restringem apenas à área da saúde. Segundo eles 
próprios afmnaram, em entrevistas conduzidas par.1 subsidiar pes
quisa recentemente realizada pela Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, a principal dificuldade que enfrentam no seu cotidiano 
é a eoonômica. Tal afmnação não pode causar surpresa, conside
rando que o Censo de 1991 apontou liO Brasil, entre a população 
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de idosos, uma parcela de 80% economicamente inativa e com di
reito a uma aposentadoria cuja JY.éclia, em dezembro de 1992, não 
passava de 77 dólares mensais. E uma grande injustiça! Mas, infe
lizmente, como sabemos todos, a aposentadoria em nosso país im
plica, via de regra. violenta diminuição do padrão de vida. Já os_ 
idosos que escapam à doença e à miséria não podem se furtar à 
convivência com um corpo- que se tomou frágil. predisposto à fa
diga, freqüentemente atingido por deficiências dos órgãos, senti
dos ou funções. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se, por um lado, as limitaçõ
es impOStas pelos processos naturais, como o envelli.ecim.ento, a 
gestação, a deficiência e a invalidez, são de dificil enfrentamento
só. podendo ser parcialmente contomadas através dos progressos 
que a ciência arduamente realiza no curso dos séculos e pela evo. 
lução da responsabilidade moral de toda a sociedade -, por outro 
lado não podemos admitir que essa sociedade não se esforce, des
de já. por garantir àqueles que sofrem com essas limitações as me
lhores condições de vida possíveis. 

Ainda no que tange aos idosos, sabe-se que algumas das 
principais carências que os afetam são as de natureza emocionaL 
A diminuição ela vitalidade, característica do processo de envelhe
cimento, associa-se. -muitãs vêzes,-principalmente quando coincide 
com a aposentndori.a., a uma dolorosa. sensação de inutilidade, de
cadência e isolamento social. Nesse aspecto, a responsabilidade da 
família é fundamenlal. Com gumde freqüência, enconlramos. nos 
dias de hoje, anciães relegado,s ao mais cruel ab~dono emoçional, 
em virtude da falência, entre seus familiar!os. da afeição e da noção 
do dever filial. São filhos que conseguem tranqüilizar suas cons
ciências suprindo tão-somente as necessidades materiais de seus 
ascendentes, esquecidos, talvez, de que o seu próprio -desenvolvi
mento, na infância e na adolescêi;Lcia, teria ficado comprometido 
não fora o apõrte afetivo recebido no seio da família. E isso não há 
lei que possa resolver! _ 

Mas como referimos inici.almente, a garantia de condições 
de vida dignas para aqueles indiv_íduo_s 'W~· por~ motivo_ 911_ ou':' 
tro, são mais vulneráveis é tarefa tanto da família quanto da comu
nidade e do Estado. 

Ao longo de minha vida pública, uma de minhas preocnpa
ções teni sido contribuir para que o Estado assuma cada vez mais 
sua parcela de responsabilidade no amparo aos membros mais frá
geis do corpo social, que a lei, sabiamente, chania de hipossufi-
cientes.. · 

Objetivando melhorar_ o atendimento dessa clientela especí
fica, constituída por gestantes, idosos com mais de 65 anos, defi
cientes fisicos e mentais e aposentados por inv!J,lidez, nos ór,iãos 
da administração pública federal direta e indireta, apresentei o Pro
jeto de Lei n° 113, de 1993 recentemente "provado nesta Casa. 

Entendo que o projeto é consentâneo com os objeúvos de 
garantir melhores condições de vida à clientela que menciona. Ao 
lhe assegurar o atendimento preferencial nos órgãos da administra
ção pública federal direta e indireta, o projeto destina, para tal fim: · · 

I- prioridade no atendimento; 
II- servidores qualifiCados no trato com essa clientela; 
m- rápido e fácil acesso aos serviços deiiiandados; 
IV- instalações e áreas adequadas; e -
V- sinalização e instruções específicas. 
O critério de justiça contido na iniciativa parece-me eviden

te. Se coexistem no país taxas ainda elevadas de natalidade e ex
pectativa crescente de vida, afigura-se natural que o sexviço públi
co empreste ·maior atenção aos idosos, gestantes, deficientes e in
válidos, encontrando-se ca.paçitado pam dispensar-lhes o tratamen
to adequado a suas necessidades específicas, inclusive em casos de 
emergência ou agravo à saúde. 

Muitos exemplos pelo país afora poderiam ser encontrados 
para ilustrar a necéssi.dade da adoção das medidas preconizadas no 
Projeto ,de Lei. Gostaria de fuar-me em um apenas. 

R~centemente, o Governo do .Estado_ do RiO de Janeiro, 
através de sua Secretaria de Transportes, entendeu de criar nova 
exigência para o exercício do direito constitucionalmente assegu
rado de grntuiclade_no.s transport,es coletivos urbanos para os ido
sos com mais de 65 anos. A Resolução n° 655 daquele órgão pú
blico, expedida ezp, pu~bro _do ano passado, determinou que os 
idosos só teriam o bcitefíCio do transporte gratuito se suas carteiras 
de identidade contivessem a expressão ''maior de 65 anos", estabe
lecendo, outrossim, a perda de validade, a partir_de junho próximo, 
dos passes especiais que até então eram distribuídos. 

- Aó- adotar a medida, nãó questionou a autoridade seu evi
dente caráter burocratizante, pois, obvíamente, das carteiras de 
identidãde-sempre constou a -data de nascimento do -tittiiar, o que 
per:m.it.e aferir, de :imediato, sua idade. Mais do que isso, não cui
dou aquele administrador público de verificar se os órgãos encar
regados de expedir os documentos de identidade naquele estado 
encontravam-se aparelhados para atender o aumento de demanda 
que a nova Resolução fatalmente acarretaria. 

As conseqiiêncías da desconsicieraÇão para com:o-.conforto 
de nossos anciães fizeram-se sentir de imediato. Desde a publica
ção da medida, longas mas passaram a. se fonnar nos postos do 
Instituto Félix Pacbeeo, espalbádos peloEstado do Rio de Janeiro. 
Na ~oria deles, os idosos pre{:isam-Chegar de madrngada para 
tefeni Chance de serem atendidos. Expostos ao sol forte, em pé, es
~-~té_ sete horas ou mais e, por vezes, acabam não COnSeguin
do -o documento de que necessitam. 

· Mas essa situação, desconfortável para todos os idosos_ que 
a ela precisam submeier-se, reveladora de verdadeiro -desrespeito 
para com seus· cabelos brancos, tia:nsformou-se, em pelo menos 
um caso, em tragédia: :ilo âia 26 de_ jàneiro paSsado, o pedreiro 
apos-entàdo J~O Vicente Fériiiia, que Daquela C4ta -completava 70 
aiiOs -de idade, sofreu um ~arl.O- ãp6s_ aguardar cerca de cinco ho
ras na fila, vindo a falecer antes de chegar ao hospital para onde 
foi levado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqueles que, ao longo de 
muitos anos, deram á sua coiltribuição para a riqueza da nação e se 
sacrificaram para educar e criar seus filhos merecem. sem dúvida, 
consideração especial. També~ a_meyecem aqueles que,_por um 
infortúillo qualquer, viiarii-se reduzidos Ã invalidez ou diminuídos 
em suas capacidades fisicas ciu nientaiS. O mesmo tratamento dife
renciado hã de ser estendido, ainda, àquelas que carregam no_ven
tre as novas gerações. Esse o espíritO do meu projeto de lei. Conto, 
portanto, com_ o apoio dos nobres representantes da Câmara dos 
Deputados. 

Muito obrigado! 
O_ SR. PRESIDENTE (Luddio Portella) - A Presidência 

_convoca sessão exti-aóidinária, a realizar-se amaiiliã, às 10h30min, 
com a seguinte 

ORDEMDODIA 

-l
MENSAGEM N" 279, DE 1994 

Escolha de Autoridade 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do Regi
mento Interno) 

Discussão, em turno único, do Parecer n° 205? da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n° 279, de 
1994 (n° 650/94, na origem), de 15 do eotrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à aprovação do Senado Federal o 
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nome do Almirante-de-Esquadra Carlos Eduardo Cézar de 
Andrade para exercer cargo de Ministro do Superior Tri
bunal Militar, na vaga reservada a Oficial-General da Ma
rinha, da ativa e do posto mais elevado, decorrente da 
aposentadoria compulsória do Ministro Raphael de Azeve
do Branco. 

-2-
MENSAGEM N" 280, DE 1994 

Escolha de Autor:idade 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do Regi
melllo Interno) 

Discussão, em turno único, do Parecer n° 206, da Comissão 
de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n' 280, de 
1994 (n' 649/94, na origem), de 15 do com:Ille, pela qual o Senhor 
Presidellle da República submete à aprovação do Senado Federal o 
nome do Doutor Vicente Leal de Araújo, Juiz do Tribunal Regio
nal Federal da Primeira Região, com sede em Brasllia - DF, para 
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribu~_ de Justiça, na 
vaga reseiVada a Juízes dos Tribunais Regionais Federais, deco~
rente da aposentadoria do Ministro José Cândido de Carvalho Ft
lho. 

3 
MENSAGEM N" 258, DE !99t 

Escolha de Chefe de Missão Diplo• .ãtica 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n' 258, de 
1994 (n' 530/94, na origem), de 12 de julho do com:nte aoo, pela 
qual o Senhor Presideote da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Asdmbal Pinto de Ulysséa, Ministro 
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à República da Ucrânia. 

-4-
MENSAGEM N" 263, DE 1994 

Esoolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 263, de 
1994 (n' 550/94, na origem), de 15 de julho do com:nte aoo, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Ítalo Zappa. para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Socialista do Vietnam. 

O SR- PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20h45min.) 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIX- N" 104 QUINTA-FEIRA, 1" DE SETEMBRO DE 1994 BRASÍLIA:_DF 

SENADO FEDERAL 
F""" saber que o Senado Federal aprovou; e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 

do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" 56, DE 1994 

Autoriza o Estado de Pernambuco a contratar operação de crédito externo junto ao 
Brasilian American Mercbant Bank, no valor de US$50,000,000.00, equivalentes a 
R$50.000.000,00, em 1" de julho de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art I • É o Estado de Pernambuco autorizado a contratar operação de crédito externo junto ao Brasilian Ameri

can Mercbant Bank, no valor de US$50,000,000:0lr(cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a 
R$50.000.000,00 (clDqüenta milhões de reais), em I" dejulbo de 1994. 

Parágrafo único. OS recursos advindos da operação de crédito eXternO referida neste artigO destinam-se ao 
financiamento de projetas voliados para a promoção do desenvolvimento social e econômico do Estado de Pernambu
co, nos termos estabelecidos no art. 2" da Lei Estadual n• I 1.096, de 30 de junho de !994. 

Art 2" A operação de crédito externo referida no art. I • deverá ser realizada nas seguintes condições: 
a) valor pretendido: R$50.00G.OOO,OO equivalentes a U$50.000.000,00, em i" de ju~.!!l2.4.....,desembolsados 

em úma única parcela; ' 
b) juros: 11,5% aa., fixos e liquidas, calculados sobre o saldo devedor do principal; 
c) prazo: três anos; 
d) comissão: 0,125% Flat; 
e) garantias: I) 100% do valor do-empréstimo em ações da Companhia Energética de Pernambuco; 2) 130% 

do valor ·de cada pagamento do principal e dos juros que se constituirão em um Sinking Fund de recebíveis da Compa-
nhia Energética de Pernambuco; - · 

!) destinação dos recursos: projetos de desenvolvimento social e econômico, conforme o art. 2" da Lei Estadual 
n• 11.096, de 1994, que autorizou a contratação da operação; 

g) condições de pagamento: 
-do principal: em seis semestralidades iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira cento e oitenta -dias conta

dos a partir do desembolso; 
-dos juros: em seis semestralidades, vencendo-se a primeira cento e oitenta dias contados a partir do desem-

bolso. 
Art. 3" A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta 

dias, a contar de sua publicação. 
Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 31 de agosto de 1994_- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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ASSINATURAS 
Semestral ------- R$ 23,53 

Tiragem: 800 exemplares 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do · 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" 57,DE 1994 

Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a-mnitir, através de ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro Muuicipal do Rio de Janeiro- LFTM-Rio, destinadas ao giro 
da Dívida Mobiliária daquela Prefeitura, venciveis no 2" semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I" É autorizada a Prefeitirra Municipal do Rio de JaneiiO,-nos termos dã Resolução n• 11, de 1994, do Se

nado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesõuro Municipal do Rio de Janeiro- LFIM-Rio, destinadas ao giro da Dí
vida Mobiliária daquela Prefeitura, vencíveis noZ' semestre de 1994. 

Art. 2° A emisSão deverá ser realizada nas seguintes condições: 
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda 

Constituçion_al no 3; 
b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Fmanceiras do Tesouro- LFI", criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376, de 25 de 

novembro de 1987; 
d) prazo: de até cinco anós; 
e) valor nominal: R$1,00 (um real); 
I) características dos títulos a serem substituídos: LFIM-RJ: 

Título Vencimento I Quantidade 
-

681461 1-7-94 550.20J.098 

681461 1-7-94 724521.108 

681461 1-10-94 698.705.961 

Total 1.973.428.167 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

Colocaciio Vencimento Título Data-Base 

4-7-94 1-7-98 681458 - 4-7-94 

1-9-94 . 1-9-98 681461 1-9-94 

4-10-94 1-10-98 681458 l4-10-94 
-

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 
1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n• 1.3?_3, de 26 de janeiro de 1989; e Decreto n~ 8.355, de 26 dejaneiro de 1990. 
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Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias a 
contar de sua publicação. . 

Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de-sua publicação. 
Senado Federal, 31 de agosto de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 4S, item 28 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 58, DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo - LFTP, cujos recursos serão destinados ao giro de 9% de sua Dívida 
Mobiliária vencida no 1 • semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É autorizado o Governo do Estado de São Paulo a emitir Letras Finaoceiras do Estado de São. Paulo

LFTP, cujos recursos serão destinados ao giio de 9% de sua Dívida Mobiliária vencida no 1° semestre de 1994. 
Art. 2• A emissão autorizada corresponde ao complemento de giro da Dívida Mobiliária autorizada pela Reso

lução n• 25, de 1994, do Senado Federal e obedecerá às condições nela definidas. 
Art. 3° A autorização concedida.p=esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias a 

contar de sua publicação. 
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação .. 
Senado Federal, 31 de agosto de 1994.- Senador Humberto Lncena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 4S, item 28 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" 59, DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de Minas Gerais - LFTMG, cujos recursos serão destinados ao giro de 3,9% de 
sua Dívida Mobiliária vencida no segundo semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a emitir Letras Fmaoceiras do Tesouro do Estado 

de Minas Gerais- LFTMG, cujos recursos serão destinados ao giro de 3,9% de sua Dívida Mobiliária, vencida no segundo 
semestre de 1994. · · · -

Art. 2• A emissão autorizada corresponde ao complemento do giro da dívida mobiliária autorizada pela Reso-
lução n• 44, de 1994, do Senado Federal e obedecerá às condições nela defmidas. · 

Art. 3" A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a 
contar de sua publicação. · · 

Art. 4• Esta Resolução entra em Vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 31 de agosto de I 994. - Senador Humberto Lucena, Presidente. 

S~RIO -------------------------
l-ATADA 115"SFSSÃO,EM31 DEAGOSI'ODE 1994 . 
1.1 -ABERTURA ..... -

12-EXPEDIENTI: 
1.2.1 - Comunicação da Presidência 
Presença na Casa do Senhor Airton Quaresma Oliveira,. su

plente convocado da representação do Estado do Amapá. em virtu
de da licença concedida ao Senador Henrique Almeida. 

1.2.2 - Prestação de compromisso regimental e posse do 
Senhor Airton Quaresma Oliveira 

1.2.3 - Comunicação 
Do Senador Airton Oliveira,. referente à súa filiação partidá

ria e nome parlamentar. 
1.2.4- Oficio 

N" 375/94, da Uderança do PMDB. indicando o n<:>me do 
Senador Jacques Silva para ocupar as vagas do PMDB em Comis
sões Permanentes. 

1.2.5 -Comunicações da Presidência 
Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 

Provisória n° 594/94, que dispõe sobre a criação dos cargos em co
missão que menciona; designação da Comissão Mista e calendário 
para tramitação da matéria. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória no 595194, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério 
da Integração Regional, crédito extraordinário no _valor de 
R$4.000.000,00 para os fins que específica; designação da Comis
são Mista e calendário para tramitação da matéria. 
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Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n° 596/94, que dispõe sobre o Plano Real, o Sistema 
MonetáriO Nacio~. estabelece as regras e concüções de emissão 
do real e os critérios para conversão daS ·obrigações para o real, e 
dá outras providências; designação da Comissão Mista e calendá-
rio para tramitação da matéria. ----

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 597/94, que dispõe sobre a base de cálculo da contri
buição para o programa de integração social - PIS, devida pelas 
pessoas jurídicas a que se refere o parágrafo ] 0 do art_22 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências; designa
ção da Comissão Mista e calendário parã tramitação da matéria. 

1.2.6- Discursos do Expediente 
SENADOR WURIVAL BAPTISTA- Esclarecimentos so

bre sua ausência à sessão de ontem. ocasião da apreciação do Pro
jeto de Lei da Câmara D0 113/94, que dá nova redação ao art 1 o da 
Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre crimes he
diondos, nos tennos do art. S', inciso XLIII. da Constituição Fede
ral, e determina outras providências, Cujo parecer-fui da lavra de S. 
Exa. Homenagem póstuma ao ex-Presidente Getúlio V argas. Trans
crição do artigo "Getúlio Vargas", de autoria do Senador Darei Ri
beiro, publicado no Jornal do Brasil, edição de 28 de agosto. 

SENADORAIRTONOUVEIRA- Prommciamentodeposse. 
SENADOR EDUAKDOSUPUCY- Consldernção a respei

to do artigo publicado na Gazeta Mercantil, de hoje, intitulado 
"Itamar manda suspender privatizações". 

1.2.7- Oficio 
N' 112194, da Liderança do PSB, referente à indicação de 

membros que deverão compor à Comissão Especial destinada a 
analisar e dar parecer à Medida Provisória n<> 586, de 24 de agosto 
de 1994, que autOriza o Poder Executivo a abrir ao orçamento da 
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde. da 
Educação e do Desporto e do Bem-Estar Social, ~~to ~~ordi
nário até o limite de R$1 00.000.000,00 para os füis que CSpec1fica. 

!.h ORDEM DO DIA 
Mensagem n• 279, de 1994 (n• 650/94, na origem), de 15 do 

cmrente, pela qual o Senhor Presidente da República submete à apro
vação do Senado Federal o nome do Aln>irante-<le-Esquadra Carlos 
Eduardo Cézar de Andrade. p;ua exen:er o cargo de Ministro do Su
perior Tribunal Militar, na vaga reservada a Oficial-General da Mati
Dha, da adva e do posto roais elevado, decorrente- da-aposentadoria 
compulsória do Ministro Rapbael de Azevedo Branco. Discussão en
cerrada, ficando a votação adiada por falta de quo:nun. 

Mensagem n• 280, de 1994 (n• 649/94, na origem), de 15 
do coxrente, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
aprovação~ Senado Federal C? nome do Doutcy ~ice~ ~-de 
Araújo, Jwz do Tribunal Reg1onal Federal da Ptimeira Reg~ao, 
com sede em BrasJ.1ia - DF, para exercer o cargo de Ministro do 
Superior Tribunal de J?stiça. na vaga reservada a J~ dos '!r;ibu
nais Regionais Federru.s, decorrente da aposentadoria do Ministro 
José Cândido de Carvalbo Filho. Apreciação sobrestada. 

Mensagem n• 258, de 1994 (n• 530194, na origem), de 12 de 
julho do corrente ano. pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Asbruba,! 
Pinto de Ulisséa, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embalsador do Brasil junto à 
República da Ucrânia.- Apreciação sobrestada. 

Mensagem no 263, de 1994 (no 550/94, mi origem), de-15 de 
julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente d~ República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor ltalo Zappa, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
Socialista .QQ Vietname. Apreciação sob restada. 

1.3.1- Discursos apús a Ordem do Dia 
SENADOR NEY MARANHÃO - ComUnicado da Confedern

ção Nacional da Agricultura atribuindo ao Governo a responsabilidade 
de possível falta e alta dos preços de produtos agrícolas no mercado. 

SENADOR JÚUO CAMPOS- Apelo veemente ao Gover
no Federal no sentido da regularização das condições Para a arma-

zenagem e manutenção das estradas para o escoamento da produ
ção agrícola. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Descaso com que 
têm sido tratadas as estradas da Babia 

1994 

1.3.2-Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
1.4-ENCERRAMENTO _ 
2- ATA DA 116' SESSAO, EM 31 DE AGOSTO DE 

2.1 -ABERTURA 
2.2-EXPEDIENIE 
2.2.1- Comunicações 
- Da I..id=ça do PPR, no Secado Federnl, de substituição de 

membros em Comissões Mistas incumbidas de emitir parecer sobre a 
admissibilidade das Medidas Provis6das n"' 585 e 588 a 593, de 1994. 

-Da Liderança do PFL, no Senado Federal, de substituição de 
membros em Comissões Mistas incumbidas de emiti:r parecer sobre a 
admissibilidade das Medidas Provisórias n•, 571, 576, 581, 5f>l e594. 

2.2.2- Disc:ursos do Expediente · 
SENADOR WURIVAL BAPTISTA - Instalação da Comis

são Sergípana de Comba~ ao_ Tabagismo. Transcrição do texto da 
palestra proferida por S. Exa. na ocasião. 

SENADOR EDUARDO SUPUCY - Comentários sobre a 
çlistribuiçã6, pelo Governo Fedci:al, de cestas de alimentos no Mu
nicípio de Teotônio Vilella- ALe considerações acerca da demo
ra de estudos, pelos técnicos dos Ministérios da Fazenda e Planeja
mcnto, sobre o projeto de -garantia de renda mínima. 

2.2.3- Comunicação da Presidência 
-Adiamento, para às 17 horas de hoje, da sessão conjunta 

anteriormente convocada para às 15 horas e 30 minutos 
2.2.4- Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR ALUiziO BEZERRA- Justificativa de proje

to de lei que encaminha à Mesa acrescentando dispositivo ao 
artigo 20 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir 
a movimentação da conta vinculada no Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), quando ocorrer ex;tinção do con_tra
to_ de tral]alho celeUsta e subsunção do empregado a Regtme 
Jurídico Unico. _ _ 

SENADOR MAGNO BACEL4R - QuestiOnamentOs a res
peito da redistribuição de quotas do Fundo de Participação dos 
Municfpios- FPM. 

SENADORA JÚNIA MARISE- Encaminhamento à Mesa re
querimento de infonnações ao Ministério da Fazenda sobre o montan
te arrecadado com o IPMF, bem como a fonna de sua 'ª'licação. 

SENADOR RONAI.DO ARAGÃO - Sug"erindo a Sr" Júnia 
Marise a inclusão, cm seu requerimento de informações ao :Minis
tério da Fazenda, de pedido de detalhamento dos gastos dos recur-
sos provenientes do Fundo Social de Emergência. · 

2.2.5- Ofícios 
- N"' 530 a 533, de 1994, da Liderança do PPR, na Câmara 

dos Deputados, de substituição de membros em ComisSões :Mistas. 
2.2.6- Leitura de projeto 
- Projeto de Lei do Senado n• 56, de 1994, de autoria do 

Senador Aruizio Bezerra. que "acrescenta dispositivo ao artigo 20 
da Lei n"-8.03Õ,.de 11 de.maio de 1990, parapennitir a movimen
tação da conta vinculada no Fundo de Garantia pOr Tempo de Ser
viço (FGTS), quando ocorrer extinção do contrato ~trabalho ce
leti.sta e subsunção do empregado a Regime Jurídico Unico". 

2.2.7 -Leitura de Proposta de Emenda à Coostitulção 
- ~ 002, de 1994, que acrescenta como parágrafo 4" do art 

159, ou onde convier. "os valores previstos neste artigo, que a 
União entregará aos Municípios, decorrentes da arrecadação de tri
butos, taxas ou contribuições, deverão _ser repassados diretamente 
aos mesmos sem qualquer intermediação dos Estados". 

23- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1993 (n• 250193, na 

Câmara dos·DeputadÕs). que aprova o ato que renova a peririissão da 
Rádio Jndepeodente Ltrla para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada na Cidade de Lajeado. Estado do Rio 
Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 
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- Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de I 993 (n" 253/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Capinzal Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na Cidade de Capinzal. Estado 
de Santa. Catarina. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 46, de !993 (n" 248/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a penms
são outorgada à Rádio Fraternidade Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Araras, 
Estado de São Paulo. Vomção adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislalivo n• 48, de 1993 (n" 264/93, na 
Câmara dos Deputados). que aprova o ato que ~va a~ da 
Rádio Jornal do Brasil Ltda. para explorar semço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro. Voútção adiada por falta de quorum. 

- Proíeto de Decreto Legislativo n• 49, de 1993 (n"273/93, 
na Câmara dos Deputados ), que aprova o ato q~ renova. a ~er
ntissão da Rádio Litoral Ltda., para eKplorar serYlÇO de radiodifu
são sonora em :freqüêncía iriodulada na Cidade de Osório~ Estado 
do Rio Grande do Sul. Vo1ação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n" 52, de 1993 (n" 246/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Grande Lago Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, 
Estado do Paraná. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 55, de !993 (n" 267/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Paquetá Empreendimentos Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na, C1dade de Flo
riano, Estado do Piauí. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Decreto Legislativo no 7. de 1994 (n° 308/93, 
na Câmara dos Deputados ), que aprova o ato que renova a ou~?r
ga deferida à Rádio Cultma de Timb~ Ltda.! _para ~xplorar servtÇ9 
de radiodifusão sonora em onda méàia na cidade de Timbó, Esta
do de Santa Catarina. Vomção adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de 1994 (n"30!/93, ~a 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessao 
outorgada à Rádio e __ TV Tapaj6s Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão de sons' e,imagens (televisão) na Cidade de Santarém. 
Estado do Pará. Votação adiàda por falta de quorum. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• I O, de 1994 ( n• 297 (93.! "!' 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga penmssao a 
Fundaeão Pe. Urbano Thlesen para executai serviço de radiodifusão 
sonora~ em freqUência n:xxiuiada, rom fins exclusivamente educativos, 
na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul. Vo-
mção adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• II, de 1994 (n" 265193, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a ~s
são outorgada à S.A. Rádio Verdes Mares, para explorar serviÇO 
de radiodifusão sonora em freqfiência modulada na Cidade de For
taleza, Estado do Ceará. Vomção adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo no 12, de 1994 (n° 319~3. 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga penms
são à Ftmdação CultlD."al Cruzeiro do Sul para executar servíç_o de 
radiodifusão Sanará em freqUência modulada na cidade de Soroca
ba, Estado de São Paulo. Vomção adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 18, de !994 (n• 252193, 
na Câmara dos Deputados ), que aprova o ato que renova a con· 
cessão outorgada à Rádio Araguaia Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Araguaína. Esta
do do TocanfihS:Vomção adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n"l9, de !994 (n" 254/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à TV Tocantins Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, 
Estado de Goiás. Vomção adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n° ~.de ~-?94 (n° 327/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renovª-.a conces
são outorgada à Rádio Montanhês de Botelhos Ltda. para explorar 

serviço de radiodifusão- sonora em onda média na cidade de Bote
lhos, Estado de Minas Gerais. Voútção adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 24, de 1994 (n" 328/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Fundação de Ensino Superior do V~ do Sapucaí para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, 
Estado de Minas Gerais. Vomção adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 62, de 1993 (n" 268/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sociedade Rádio Vila Real LIDA., para eKplorar 
serviço de radioWfusão sonora em onda média na cidade de Cuía
bá, Estado de Mato Grosso. Retirado da pauta nos tennos do art. 
175, "e", do Regimento Interno. _ -

-Projeto de Decreto Legislativo n• 64, de 1993 (n" 275/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces-: 
são outorgada à Sociedade Rádio Emissora Paranaense S/A para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na 
Cidade de Londrina, Estado do Paraná. Retirado da pan1a nos 
tennos do art. 175, "e" do Regimento Interno. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 69, de 1993 (n" 313/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Mariana Ltcla. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Mariana, Estado de 
Minas Gerais. Retirado da pauta nos tennos do art 175, "e", do 
Regimento Interno. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 21, de 1994 (n• 292/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a pennis
são da FM Rádio Independente de Ar<X?verde ~tda.. para, eXJ?lorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cuiade 
de Arcoverde, Estado de Pernambuco. Retirad~ -~a pauta nos ter-

- mos do art. 175, "e", do Regimento Interno: _ 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 26, de 1994 (n" 344/93, 

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga ~s
_s_ijo à Rádio Campos Dourados FM Ltda. para explorar Set'VlÇO de 
radiodifusão sonora em freqUência modulada na Cidade de Media
neira, Estado do Paraná. Retirado da pauta nos termos do art. 
175, "e'\ do Regimento Interno. 

- Meosagern n• 289, de 1994, pela qual o Senhor Presidente 
da República solicita seja autorizada a contratação de operação de 
crédito externo, no valor equivalente a até duzentos e trinta e nove 
milhões de dólares norte-americanos, junto ao Brasilian American 
Mercbant Baok - BAMB - Grãnd Cayman, destinada a financia
mento para aquisição, pelo Exército Brasileiro, de bens e serviços 
no mercado internacional dentro do "Programa de Modernização 
da Força Terrestre". Retirada da Pauta:n~os do·art. 175, 
"e", do Regimento Interno. 

- Mensagem n• 288, de 1994, pela qual o Senhor Presidente da 
Repuôlica solicita seja autorizada a COI1liatação de operação de credito 
externo, no valor equivalente a até cento e oitenta e cinco milhões de 
dólares norte-americanos, junto ao Brasilian American. Merchant 
Bank- BAMB - Grnnd Cayman, destinada à aquisição, pelo Exército 
Brasileiro, de bens e serviços no mercado internacional, dentro do 
Programa de Jlllodentizaçã0 da FOtÇa Tern:stre. Retirada da pau1a 
nos tennos do art. 175, "e". do Regimento Interno. 

-Mensagem no 287, de 1994, pela qual o Senhor Presidente 
da República solicita sejá ~da a con~tação de op~~ de 
crédito externo, no valor eqwvalente a até duzentos e cmquenta 
milhões de dólares norte-americanos, junto ao Brasilian American 
Mercbant Baok- BAMB - Grnnd Cayman, destinada ao financia
mento para aquisição, pela Marinha do Brasil, de bens e serviços 
no mercado internacional dentro do "Plano Parcial de Obtenção e 
Modernização da Martnha".- PPOM. Retirada da pau1a nos ter-
mosdoart.l75, "e",doRegimentolntemo. _ - - -

-Mensagem n° 290 de 1994, pela qual o ~enhõr Presidente 
da República solic~ta Seja autorizada contratação de operação rl:e 
crédito externo no valor equivalente a até cento e oitenta e um rm
lhões de dólares norte-americanos. de principal, junto ao Brazilian 
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American- Merchant Bank BAMB - Grand cayman, visando a com vistas a enfrentar tão grave questão. Votação sobrestada nos 
~isi_çi!o iiltegral de bens e serviços, no mercado interno, pelo Mi- termos do art. 375, VIll, do Regimento Interno. 
mstério da Aeronáutica, no âmbito do Programa de Reaparelha- (196 Oficio n• S/62, de 1994, através do qual o Banco Cen
mento e Modemização da Força Aérea Brasileira. Retirada da trai do Brasil solicita seja autorizado o Governo do Estado do Rio 
pauta nos termos do art 175,_ "e", do Regimento Interno. Grande do Sul a alterar o percenrual de rolagem de sua dívida mo-

-Mensagem rf 291 de 1994, pela qual 0 Senhor Presidente bífuiria vencível no t• semestre de 1994. Discussão encerrada 
da_ República solicita sc;ja a~torizada con!ra_t•ç.ão de operação de após parecer de plenário favorável nos lermos do Projeto de Reso: 
crédito externo no valor eqmvalente a até cento e dezenove milhõ- lução no 78194, ficando a votação adiada nos termos do art. 375, 
es de. dólares norte-americ_ap.o;_ de principal, junto ao Brazilian VTII. do Regimento Intemo. 
Amencan Mercbant Bank _ BAMB _ Grãiid Cayirilin, aestinada à . - Edital de Privatização da Empresa Brasileira de Aero-
aquxsxção Integral de bens e serviços, no mercado interito,.-pelo Mi- náuttca S.A. - EMBRAER. nos termos da Resolução no 53, de 
nistério da Aeronáutica, no âmbito do Programa de Reaparelha- 1994, do Senado federal. Retirado da pauta nos termos do art. 
mento e Modernização da Força Aérea Brasileira. Retirada da 175, "e", do Regimento Interno. 
pauta nos termos do art. 175, "e", do Regimento Interno. 2.3-1-Discursos após a Ordem do Dia 

- Projeto de Lei da Câmara n" !6, de 1994 (n• 2248/9!, na SENADOR NELSON CARNEIRO -Solicitando a inclusão em 
Casa ~e .ongem}, que regulamenta o art. 236 da CorisôfuiÇão-Fede- Ordem do Dia de projetas de lei de sua autoria que menciotia Apelo 
ral, dispondo sobre servíços -notariais e de registro. Votação so- aoM:inistrodaEducaçãoedoDespottonosentidodequ,eregulamen
breslada nos termos do art. 375, VIII, do Regimento Interno. te dispositivo legal para possibilitar a realização da Semàna Nacional 

- Projeto de Lei da Câmara n• 184, de 1993 (n• 1568/91, na do Jovern. Proposta de Emenda à Constituição n• 02194, de sua inicia
Casa de origem}, que dispõe sobre a concessão de desconto nos nva. referente aos repasses da União para os MunicípiOS. com inter
valores ?os ingressos em espetáculos culturais e artísticos para mediação dos Estados. apresentado na~ sessão. 
pessoas 1dosas ou portadoras de deficiência fiSica._ Votação -so- SENADOR; JUTAHY MAGALHÃES- Premência de poüti-
brestada nos termos do art. 375? VJ;II. do Regimento Internõ. cas macroeconõmicas adequadas e de investimentos ntaclços nos 

-Projeto de Lei do Senadon°27, de 1991- COmplementar, de sistemas de saúde e de educação que possibilite ao País a promo
auto<ia do Senador Mansueto de Lavor, que regulamenta 0 parágrafO çi!o do desenvolvimento. -
3• do art. 192 da Constituição Fedetal, que dispõe sobre a cobrança de 2.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
juros reais máximos, e dá outras providências. Votação sobrestada ~~.-;:~.~ RRAMENTD'~~~0,....rn.,~·DOS~·~~•o 
nostermosdoart.375, VUI,doRegimentólnternó:. ~""•uu•v ~~=·~~ ~•~'"-""' 

- Requedmento n• 484, de 1994, do Senador Marco Maciel - Ata da 13• Reunião Ordinória do Conselbo Dehberativo 
solicitando a convocação do Presidente e do Secretário do Conse: realizada no dia 16.06.94. ' 
lho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), Dom Mamo 4 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SENADO 
Morelli, Bispo de Duque de Caxias e Dootor Herbert de Souza FEDERAL- ASSEFE . 
(Betinbo ), para prestar, penmte o Plenário do Senado Federal, es- -Convocação para as Eleições de 1994. 

clarecimentos sobre o quadro de mortalidade infantil no Brasil, es- ~:: ~ii~LÍDERFS DE pAR TIDOS 
pecialmente nas regiões mais pobres, e apresentar as sugestões e 7 _COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕI!S p~nu u~-o 
medidas que o órgão proporá ao Senhor Presidente da República, · """'~'"''""" 

Ata da usa Sessão, em 31 de agosto de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-. · · . 
Presidência dos Srs_ Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Levy Dias e Júlio Campos 

ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES O SR. PRI!SIDENTE {Lev). Dias) :C Encontra-se na Casa 
OS SRS. SENADORES: o Sr. Airton Quaresma de Oliveira, suplente convocado para o 

A:ffonso Camargo - Aluízio Bezerra - Carlos De'Cacli - preenchimento da vaga aberta na Representação do Estado do 
Carlos Patrocínio - Chagzs Rodrigues - Coutinho Jorge - Dario Amapá, em virtude da licepça concedida ao Senador Henrique AI-
P~-Dirceu Carneiro- Divaldo Suroagy - Eduardo Suplicy- meida, nos termos do art. 56, II. da_ Constituição Federal. 
Ep1tácio Cafeteira- Flaviano Melo- Francisco Rollemberg- Ger- O diploma de S. Ex- foi enCamirihado à Mesa e será publi-
son Camata- Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira- Humberto cado d~ acordo com o disposto no Regímento Interno. 
Lucena- Hydekel Freitas - Irapuan Costa Júnior--Jacques Silva- E o seguinte o diploma encaminhado à Mesa: 
João Calmon- João França- João Rocba-Jonas Pinheiro -Jôni- O SR. PRI!SIDENTE (Levy Dias)- Desígno os Srs. Se-
ce Tristão - Josãphat Marinho - José Eduardo - José Fogaça - nadares Divaldo Suruagy .. Jonas Pinheiro e FranCis-Co Rollemberg 
José Paulo B~ol- José.Rjcha -_Júlio Camp~- Júnia Marise- Ju- ~ara comporem a ~~missão qu~ d~ introduzir S. Ex.• no plená
tahy Magalhaes - Lavo1s1er Mma - Levy Dias - Louremberg Nu- no, a fim de prestar o compronusso regrmental. (Pausa.) 
nes Rocha- Lourival Baptista - Lucídio Portella -Magno Bacelar Acompanhado da Comissão, o Sr. Airton Quares-
- Mansueto de Lav'?f - Mareio ~da -;: Marco Maciel - ~ário - ma de Oliveira dá entrada no recinto, prestando junto à 
Co~as -. Marluce ~to - ~aunc1o Cor;~-- Maqro_ Benev1~ - Mesa o seguinre compromisso regimental: 
Mexra Filho -- Motsés Abrao - Nabor Jumor - Nelson Cametro - "Prometo guardar a COnstitui - Fed 1 1 · 
Ney Maranhão - Odacir Soares - Rachid Saldanha Derzi - Regi- do • d · .~ çao era e as ets 
naldo Duarte _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy Bacelar _ -País, esempenhar fiel e l~te o meu man~o de 
Teotônio Vilela Filho-Valmir Campelo -_Wllson Martins. ~enad_or que o povo me ~enu e sustentar a umao. a 

mtegndade e a Jndependêncta do Brasil." (Palmas.) 
O SR- PRI!SIDENTE (Levy Dias) - A lista de presença O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Declaro empossado 

acusa o coJJJ.Parecunento de 60 Srs. Senadores. Havendo número Senador da República o nobre Sr. Airton Quaresma de Oliv~ 
regimental, declaro aberta a sessão. _ ·que integrará, no Senado, a representação do Estado do Amapá. 

Sob a proteção de Deus, iniciaiíios- nossos trabalhos. A partir deste momento S. Er" passará a participar dos tra-
balhos da Casa. 
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Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. lo Secre~ DEPUTADOS 
tátio. SUPLENTES 

~ lida a seguinte 

Em 31 de agosto de 1994 Maooel Castro Rubem Medina 
Senhor Presidente 
Tenho a homa de comwricar a Vossa Excelência, à vista do 

disposto no art. ~ do Regimento Interno, que, aSSumindo nesta 
data a representação do Estado do Amapá, em substituição ao S;e
nador Henrique Almeida, adotarei o nome parlamentar abaixo 
consignado e integrarei a bancada do PFL. 

Atenciosas saudações - Airton Oliveira. 

O SR. PRESIDEN'IE (Levy Dias)- O expediente lido vlú 
à pnblicação. 

Sobre a Mesa, oficio que seta lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido o seguinte: 

OF. n" 375/94- GLPMDB 

Brasília, 30 de agosto de 1994 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de dirigir-me--a Vossa Excelência a fim de 

indicar o nome do Senador Jaques Silva para ocupar as vagas do 
PMDB nas seguintes Comissões Pern::@tcwtes: 

Comissão de Educação- Titular; 
Comissã.o de Assuntos Sociais ...:.-suplente; 
Comissão de Infra-Estrutura- Suplente. 
Cordialmente, - Senador Mauro Benevides, Uder do 

PMDB. 

O SR. PRESIDEN'IE (Levy Dias)- O expediente lido vai 
à publicação. 

O Senhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória N" 594, de 26 de agosto de 1994, que dispõe sobre a criação 
dos cargos em Comissão que menciona. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4" e 5" do Art. 2" da Resolução N" 1/89-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir Parecer sobre a 
matéria: 

SENADORES 

TITULARES SUPLENTES 

~ 

Cid Sabóia de Carvaibo Ronaldq Aragão 
Gilberto Miranda Coiltinho Jorge 

m 
Carlos Patrocfuio Hemique Almeida 

l'f& 
EpitáC1o Cafeteira Affonso Camargo 

~ 

--~~cio Corrêia Jutahy Magalhães 

:em 
Jonas Pinheiro Valmir Campelo 

~ 

José Paulo Bisol 

Mauri Sérgio Ivandro Cunha Li.mã. 

CunhaBueno José Teles 

· Jabes Ribeiio Sigmaringa Seixas 

João Maia José Linhares 

Carlos Alberto Campista Max Rosenmann 

.E'Ml'! 
J erônimo Reis Nilson Gibson 

De acordo oom a Resolução N" I, de !989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendáriO para a tramitação da matériã: 

Dia 31/8/94 -Designação da Comissão Mista; 
Dia I "/9/94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 3/9/94 ~ Pra:<o p&a recebimento de emendas. prazo 

para a Comissão Mista emitir O Parecer sobre a Admissibilidade; 
Até 12/9/94- Prazo final da Comissão Mista; 

Até 27/9/94- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE_ (Levy Dias)- O Senhor Presidente 
Da RepUblica editou a Medida Provisória n .. 595, de 26 de agosto 
de 1994. que autoriza o Poder Executivo a Abrir ao Orçamento da 
Seguridade Social da União. em favor do Ministério da Integração 
Regionã.l, crédito extraordínário no valor de R$4.000.000,00, para 
os fins que especifica. _ -- -

De acordo com as- indicã.ções das lideranças, e nos tennos dos 
§§ 4" e 5" do art. 2" da Resolução n• 1189-CN, fica assim. coustinúda a 
Comissão Mista incwnbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

TITULARES SUPLENTES 

l:'Mllii 
Cid Sabóia de Carvalho Aluízio Bezerra 
Alfredo Campos Wiison Martins 

E!:!. 
Lourival Baptista Marco Maciel 

l"fR 
Epitácio Cafeteira Affonso Camargo 

!'SDB. 
Maurício Corrêa Ju!aby Magalhães 

:e:r 
Eduardo Suplicy 

.E'M!'! 
FrancisCO Rollemberg 
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DEPUTADOS DEPUTADOS 

TITULARES 

Jesus Tajra 

MuriloRezende 

Fábio Meirelles 

Marco Penaforte 

Marcelo Luz 

Giovanni Queiroz 

Er 
José Fortunati -- -ChfCo-vJgilãDte 

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

Dia 31/8194- Designação da Comissão MJ.sta; 

Dia I 0/9/94- Instalação da Comissão Mista; 

Até 3/9/94 - Prazo para recebimento de Emendas. prazo 
para a Comissão Mista emitir o Parecer sobre a admissibilidade; 

Até 12/9/94- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 2719/94 -Prazo no Congresso NaciOnal. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -O Senbor Presidente 
da República editou a Medida Pnmsória N" 596, de 26 de agosto de 
1994, Que dispõe sobre o Plano Real, O Sistema Monetário Nacional, 
estabelece as regras e condições de emissão do Real e os critmos 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. Z' da Resolução N" 1/89-CN, fica assim constituída 
a Comissão Mista incumbida de emitir Parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

TITULARES SUPLENTES 

fMili!. 
Ronan Tito AmirLando-
José Fogaça Alfredo Campos 

ffL 
Odacir Soares Júlio_ Campos 

PI'R 
Epitácio Cafeteira Affonso Cainargo 

~ 

Maurício Corrêa Fernando Henrique Cardoso 

ffil'! 
AureoMello . Ney Maranhão 

:em: 
Magno Bacelar Lavoisier Maia 

TITULARES SUPLENTES 

.aLQÇQ 

Neyl.opes Maurício Calixto 

.l"MMll! 
Lais Roberto Ponte Roberto Rollemberg 

m 
Francisco Dornelles José Lourenço 

fSD.B_ 

JoséAbrão JoséAniba! 

J>.!' 
Raul Belém Benedito Domingos 

:em: 
Luiz Salomão :Miro Teixeira 

FBN 
José Carlos Vasconcellos Paulo Octávio 

De Acordo Com a Resolução N" 1. De 1989-cn. Fica Esta-
belecido O Seguinte Calendário Para A Tramitação Da Matéria: 

DIA 3 I/8/94 -Designação Da comissão Mista; 
DIA 1°19/94-lnsta!ação Da comissão Mista; 

Até 3/9/94 -prazo Para Recebimento De Emendas. prazo 
Para A ~liçl Mista Emitir O Parecer Sobre A Admissibilida-
de; -

Até 12/9194- Prazo Final Da Comissão Mista; 
Até 27/9/94- Prazo No Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- O Serihor Presidente 
Da República Editou a Medida Provisória N" 597, De 26 De 
Agosto De 1994, Que dispõe Sobre A Base De Cálculo Da Cone 
tribuição Para O Programa De Integração Social - Pis Devida Pe
las Pessoas Juridicas A Que Se Refere O § lo Do Art. 22 Da Lei 
N" 8212, De 24 De Julho De 1991, E Dá Outras Providênciàs. 

De Acordo Com As Indicações Das LidOranças, E Nos Ter
mos Dos§§ 4°E 5" Do Art. 2° Da Resolução N" 1/89-cn; Fica As
sim Constituída A Comissão Mista Incumbida De Emitir Parecer 
Sobre A Matéria: 

SENADORES 

TlTULARES SUPLENTEs 

l'Mill! 
Gilberto Miranda RonanTit.o 
Pedro Simon RuyBacelar 

m 
Dario Pereira Júlio Campos 

m 
Epitácio Cafeteira Affonso camargo 

~ 

DirCeu Carneiro Reginaldo Duarte 

ff 
Meira Filho João França 



4966 Quinta-feir;l !" DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SÕção II) Setembro de 1994 

E!l!. 
J ona.s Pinheiro Valmir Campelo 

DEPUTADOS 

TITULARES SVPLENTES 

.ID..QÇQ 

Reinbold Stephanes Darei Coelho 

EMilll. 
Lais Roberto Ponte Pedro Novaes 

l'.EE. 
Francisco Dornelles José Lourenço 

~--

Geraldo Alcknrin F!lho Djenal Gonçalves 

ff 
Luiz Carlos Hauly OdelmoLeão 

I'Ili 
Carlos Lupi ---José Maurício 

fi., 

Valdemar Costa :r;!eto Jones Santos Neves 

De Acordo Com a Resolução N" !, De 1989-cn, Fica Esta-
belecido O Seguínte Calendário Para A T~tação Da Matéria: 

Dia 31/8/94- Designação Da comissão Mista; 
Dia 1"/9/94 -Instalação Da oomissãoMista; 

Até 3/9/94 -prazo Para Recebimento De Emendas. prazo 
Para A Comissão Mista Emitir O Parecer Sobre A Admissibilida
de; 

Até 1219/94 -Prazo Final Da Comissão Mista; 
Até 27/9194 -Prazo No Congresso Nacional. __ . 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Há orndOICS inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Prommcia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr . ..presidente. S~s e 
Srs. Senadores. antes de iniciar o pronurrciamento que farei, gosta
ria de lamentar a minha ausência à sessão de ontem à noite, quan
do seria o relator do Projeto de Lei da Câmara ne 113. de 1994, 
sobre crimes hediondos, devido a mn atraso no avião que me tra
zia de Aracaju, de onde saí, à tarde, especialmente para compare
cer à referida sessão, conforme houvera prometido. 

Quero agradecer ao Senador Mauricio Corrêa a considera
ção de relatar o ziferido Projeto,-acõlhendo meu ponto de vista no 
parecer que enviei à Mesa, e agradecer também ao Exmo Sr. Sena
dor Humbeno Lucena ter registrado aqui, no plenário. o motivo da 
minha ausência e o grande interesse que ·demonstrei pela aprova
ção do referido Projeto de Lei. que realmente promove importan
tes alterações na lei penal, visando reduzir a violência e-- a 
impunidade em nosso País. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Er um aparte, no
bre Senador'? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Com prazer, eminente 
Senador Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Lourival Baptista, 
estava eu secretariando a Mesa e gostaria de testemunilãr do empe-

nho que teve o Presidente e da solicitação feita ao nobre Senador 
Maurício Corrêa, que apresentou o relatório de V. Ex• no plenário. 
Todos tiveram o cuidado de ressaltar. pelo reconhecimento desta 
Casa. a luta que V. Ex• travou para que o andamento do processo 
fosse o mais célere possível e a postura do relatório, que seria in
contestável. O Senador Maurício Corrêa mencionou que estava 
tendo a honra de ler o relatório de V. Ex*, ao qual nada teria a 
acrescentar, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade e com 
o rec_onhecimento da Casa. Filio-me entre '_l.queles que tributaram a 
homenagem a V. Ex--pelo denodo e carinho que teve pela causa. 

O SR- LOURIV AL BAPTISTA - Meu prezado amigo, 
Senador Magno Bacelar, o seu aparte enche-me o coração de ale
gria e contentamento.-

Na verdade, não pude est>r aqui -o avião atnlsoti; tf:ncio ficado 
retido em Macei6 -, porém, à noite, ao chegar, tive conhecimento do 
que fora a sessão, em que o Senador Maurício Oxrêa_ relalDu o meu 
Projeto e o Presidente fez uma intervenção, dizendo da minha. ausência. 

Sou daqueles, Senador Magno Bacelar. que volto para agra
decer. porque isso aprendi na minha mocidade; hoje, poucos vol
tam para agradecer. Por isso, antes de iniciar o meu 
pronunciamento na manhã de hoje, fiz questão de agradecer ao Se
nador Maurfcio Corrêa e ao Presidente Hmnberto Lucena, pela 
oportunidade que me-deram citando Ineu nome e dizendo do meu 
ínteresse na aprovação daquele Projeto. 

Muito obrigado a V. Er pelo seu aparte, eminente Senador 
Magno Bacelar, que muito enriquece as palavras que estou a pro-
ferir. . 

O Sr. Mauricio Corrêa - S~r Lourival Baptista, antes 
de v.~ prosseguir no seu discurso, permite-me wn-aparte? 

O SR- LOURIV AL BAPTISTA- Com D!uito prazer, emi
nente Senador Maurício Corrêa. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Lam~tãinos pWfundamente a 
-ausência de V. Ex•, mas a Casa tomou conhecimento de que havia 
um motivo de força maior que impedia a sua chegada no momenur
adequado. Como salienton o nobre Senador Magno Bacelar, V. 
Ex• foi lembrado aqui ontem por vários S-enadores~ quando tive o 
prazer de ler o parecer de V. Ex", com o qual concordei em gênero, 
número e grau. Desejo bem assinalar que V. Ex-- é o Senador que 
patrocina sempre as mais justas caUsas nesta Cãsa. Todas as vezes 
em que V. &-- usa da palavra é algo de sentimento, é algo de fra
ternidade, é algo em defesa do bem-estar. Orgulhamo-nos de estar
mos integrados com V. Ex• como companheiro de Senado. Para 
mim, foi um privilégio muito grande ter lido o seu relat6río. Havia 
eu recebido a Glória Perez no MinistériO da Justiça e encaminhei 
ao Congresso Nacional o projeto que se transformou eni lei. V. 
Ex" batalhou para que esse projeto aprovado na Câmara pudesse, 
ainda durante esse esforço.concentrado, ser aprovado aqui no Se
nado. Desejo. portanto, parabenizar a·v. ~embora ausente, V. 
Exa estava presente. 

O SR. LOú'RIV AL BAPTISTA- Prezado Senador Mau
ricio Corrêa, as suas palavras também me cOmovem, pois V. E:t" é 
um grande jurista, um Pontes de Miranda, um Carlos Maximilia
no. um Seabra Fagundes. 

Gostaria-de dizer a V. Ex•, eminente Senador Maurício Cor
rêa, que sou daqueles que volto para agradecer; apreDdi isso na mi

. nba mocidade e já relatei aqui neste plenário _o_ que __ aconteceu 
comigo. a razão de eu agradecer àqueles que me ajudam. 

Fui fu.zer vestibular de medicina na Faculdade de Medicina 
da Bahla. Eram cinco cadeiras escritas e cinco· orais; sobre uma 
das cadeiras eu não entendia muita coisa, tendo tirado as notas O e 
1; havia mais oito. Fmalmente, fui para a última cadeirã, -de Histó
ria Natural. Eram examinadores Edgar Santos, Alfredo Magalhães 
e Hélio Simões. Dizia-se qri.e -Alfredo Magalhães era católico pra-
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ticante, que ia a missa todos os dias e comungava. Consegui wna 
fita dos Congregados Marianos emprestada de mn colega,. numa 
época em que o eminente Senador Josapbat Marinho, meu con
temporâneo na Bahia, já despontava com9_ um grande üder políti
co e estudantil. Fui fazer o exame com Alfredo Magalhães; peguei 
a fita e beijei a imagem de Nossa Senhora, pensando que dessa 
forma pudesse melhorar minha situação junto àquele professor ca- -
tólico praticante. Ele deu-me nota 4. Dirigi-me para fazer o exame 
com Hélio Simões, que me deu nota 3. Enc:a.minhei-me para o exa
me com Edgar Santos, sentei-me, e ele só me fez mna pergunta: 
"Menino, que nota você tirou ali'?" Respondi: 4. "E ali?" Tirei 3. 
"Vou lhe dar nota. 9." E com essa nota 9 passei no vestibular, em 
1951. 

Três dias depois, fui ao Edifício Catarino,~no 3 .. ãndar; sen
tei-me numa sala de espera, veio o enfermeiro, que era o chofer 
Francisco, e perguntou-me o que desejava. Respondi que gostaria 
de falar com o Professor Edgar Santos. Perguntõu-me quem eu era 
e disse-lhe que era estudame de medicina, embora ainda não fosse 
esrudante, mas candidato ã"sê-lo. Chegou então João Batista Cari
bé, o assistente, explicando-me que o médico airida tinha oito 
clientes para atender; disse-lhe que esperava. Finalmente, saiu o 
último cliente e o Professor Edgar Santos abriu a porta e me viu. -
Perguntou-me: -Menino, o que é você veio fazer aqui'] 

-Professor, vim agradecer. 
- Agradecer o quê? 
- Os nove que o senhor me deu. porque se não fosse aque-

les nove, eu não passava no Vestibular. 
Ele botou a mão no meu ombro e disse: 
- Menino, tenho aprovado muitos. mas nunCa nenhum vol

tou para me agradecer. 
Aprendi com essa situação; essa foi uma lição para mim. 

Sou um daqueles que agradeço aqueles que me ajudam e que fa
zem algum benefício em meu favor. 

Muito obrigado, eminente Senador Maurício Corrêa, pela 
ajuda que V. Ex• me deu onte~ pelas suas palavras cheias de afe~ 
to e de amizade para com este maduro Senador. 

Esta razão, o atraso do võo que me trazia a_ Brasília, imPe
diu-me de estar aqui ontem, como desejava, para relatar essa maté
ria tão ansiosamente aguardada por todos que militam ou são 
atingidos por essa área do Direito. Não poderia continuar em nos
so País esse espectro da impunidade, onde campeiam os crimes 
desumanos e hediondos que têm letrado tantas famílias, trazendo a 
insegurança para a-sociedade. · 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, lamentei não estar aqui em 
Brasília na semana passada; encontrava-me em Sergipe. partici
pando de compromisso partidários e de campanha eleitoral, onde 
sou candidato a eleição para o Senado. Gostaria também de prestar 
a minha reverência, a minha homenagem à memória de um grande 
estadista brasileiro, que foi Getúlio V argas, pelo transcurso de 
mais uma ano daquele acontecimento do final de agosto de 1954, 
que comoveu o País, deixando desolada e com m:n profundo senti
mento de orfandade a população brasileira. principalmente o ope
rariado e as classes menos favorecidas. por quem Getúlio tanto 
lutou. 

Getúlio governou o País por mais de lSanos; foi um líder 
inconteste da Revolução de 1930 e promoveu as mais imponantes 
transfonnações sociais e econômicas para ·moâemiZãr-o Brasil, ti
rando-o de uma conjuntura condicionadora do atraso, preso que 
estava à influência poderosa de estruturas arcaicas, que impediam 
a modernização do desenvolvimento do País, ao contrário do que 
ocorria no mundo. -

Getúlio criou o Ministério da Educação e Saúde; fundou a 
Universidade do Brasil; organizou o ensino médio; criou o Minis
tério do Trabalho; instituiu a legislação trabalhista e o direito sin~ 
dical, e com eles as férias pagas, o salário inínimo, à iridenizaÇão 
por tempo de serviço, a estabilidade no emprego, a jornada de 8 
horas; organizou as finanças; negociou a dívida externa oom os in
gleses de forma favorável para o País; criou a Usina Siderúrgica 
Nacional, suporte indispensável à nossa industrialização, e a Com
panhia Vale do Rio Doce. 

Em sua estratégia de governo, para o nosso desenvolvimen
to e a modernização do País, en:freiltou forças poderosas,. que se 
opunham à criação da PETROBRÁS. da ELETROBRÁS e da in
dustrialização dos setores importantes para o nosso desenvolvi
mento. 

Getúlio governou o Brasil em um dos períodos mais contur
bados de nossa história republiçana, onde a efezvescência ):X)líti.ca 
e ideológica mobilizava toda a Nação, dando origem a váriOs 
acontecimentos e impasses, que resultaram no desfecho de agosto, 
que enlutou o País. 

Sr. Presidente, li no Jornal do Brasil do último domingo 
um precioso artigo que muito bem relata, de forma bastante sintéti
ca e analítica. a passagem de Getúlio Vargas pela vida pública bra
sileira e registra os primeiros fatos, especialmente os grandes 
beneficios que nos deixou, como as __ importantes transformações 
ocorridas por iniciativa do seu Governo. 

Esse artigo é um documento importante para nossa história 
contemporânea, porque foi escrito por uma pessoa altamente cre
denciada para fazê~ lo, devido à intimidade que tiDha no círculo fe
chado das amizades de Getúlio, Seu autor é o nobre Senador 
Darcy Ribeiro que conseguiu, em poucas linhas, escrever esse pe. 
ríodo inesquecíve1 da político brasileira, que foi o Goveiiio Getú
lio Vargas. 

Sr. Presidente, ligava-me ao Presidente Getúlio V argas la~ 
ços de grande admiração--e amizade, promovida pelo meu velho e 
saudoso amigo-LOU.rival Fontes, que foi seu chefe da Casa Civil. 
Getúlio foi o patrono de honra da minha formatura de médico pela 
Faculdade de Medicina da Bahia. E em São Lourenço. em Minas 
Gerais. durante o encerramento de um Congresso Nacional de Mu
nicípios. onde estavam presentes cerca de 3224 Prefeitos e Verea
dores, e, após a saudação que lhe fiz, abraçou~me e colocou~me 
atrás dele. Recordo esse fato pelas fotografias que tenho em meu 
gabinete. Depois estive com ele três vezes. no Palácic:i do Catete, 
quando consegui muitos ben_eficios pata São Cristóvão, município 
onde me estabeleci, e para Sergipe. 

Tenho em meu acervo documental uma preciosa e farta do~ 
cmnentação sobre o seu governo e o sCu estilo de governar. Tenho 
a coleção dos bilhetes que dirigia ao então Chefe da Ca,sa Civil, 
Lourival Fontes, determinando as providências governamentais e 
manifestando suas impressões pessoais sobre fatos e pessoas. Nes· 
ses bilhetes dirigidos a Lourival Fontes, os quais tenho dois paco
tes enormes, há coisas de fazer tremer. 

Apesar de ser naquela época da ADN, eu tinha grande res
peito e admiração pelo grande estadista que o Btasil já teve; Getú
lio Vargas. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição corD. o meu 
pronunciamento do artigo a que me referi, intitulado "Getúlio V ar~ 
gas", de autoria do nobre Senador Darcy Ribeiro, publicado no 
Jornal do Brasil. edição de 28 de agosto de 1994. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR LOU
RlVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 



4968 Qumta-fcixa 1· DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soção ll) 

JORNAL DO BRASIL 

OOCY IIIBBRD" 

G'""v•roomdos"""""b!a;!e; 
. ms. Foi tamtm o sais ama&:'!do p:lYD e ç 

JW; detestaOO p:las cit:s ~ Tmb. qtr SI:!: 

""" Ge!ilo - • r"' .. OlaÇio. pOOii:a 
.~ prileit."ff"'i> ~de 
~.,;,r úoo:i J>O!'lfaç.lo oabaJiado. 
!;. <bi!oo .... - "'Jlll"'iIdo -de 
~ de sr:úorts de esa:avm a ltCIIIIkca os 
-dos~ ... qu:- o""" 

Getúlio V argas 
;,.,.;,;,""!iJodopodcr,aãm""""'- .., ~"""'""'"'""""'· q~ -"""'" 
lllltlTÍIOO,Joi>/J>cdD-Itol,Jurlúp- li> poa o bi,m- dequ: ~· ml>il 
Dtio-."""""'•dcs.•ljllibde&- """'"'opodcr ........ -~P"P" 
res, o pcaode ririos~ tilprrtaus ftD;ões Ju de PI5es. Ilcm::ti:mm a~ cm 1915. 
àvis. Slfaltmmü&OOt:taiiS!:Jo:LaisCaóos ~foi Ql ~Não ~~cde:mol;oo o 
~ ~Dadaiil.IIZi as, a:~ mu:ósmo Priio Camtmlsl!. masiDllirl Jl'OI"'ol'Uime:asl. oo& 
,mm c Sipn ~tia:JlCIItll Dat~ Ct ~ solxt !aios OS dc!Dxrúas. com ~ 
bt-a~. tllimZ,aiiosemsmm. 

01""'1-amo v;;.;mallln- o....., JX;q.J da q..- ro """" o 
co;ioedlSóxle.-•CiioJ~Imdou! --.-•OJ<idatln<l:l't-

Ullilmiladedolbsole~o..,;,llidi>. """""'~--· """" "" .. ,..,.. .. -· ""' P'""""""' O.J"ii!im....._.,;. 
-..:t. smio U10RS da 'ICb. mm, laiCos per de 
de...m.potili:a,.,..oJ"''omm.O.
csqaerdtsrze o; COOillllistts l1o s: a:molm de tttm 

JIOidill I"' Geóio ulmD;io e o apo;o da '"" 
Of'liria.ú-~das--

. em lasqo: dirmmdá:ldas. um~ os iltgralistas.atm:lo-k:s. aO: ~CIIl 

.... ~da----0 liatOmOO~i=âio. 
Gôio ii o il:r· ...... da RewfD;io ~ IÇJO. 

11> bem pobíursióo- por"""'-""' _ 
iota:ll:!l!a:.oap!l'~~sellkl~ 
•·vi:srm Ttwlo cXctilo ames~ tz!DS. 
-póde•J'irà r.l!idol'*lo<I:P... 
"""'""-•P...OOciaisdo ééam-~ 
~-.~ .trnoblçio. Aima~ 
............. pelaJ'Ofmlla~ 
~ IICÓ:DiZICbl que~ sem o smL Isto se 

.. -· - pOOii:a coejoda pela "" ... õol4oi!Il9 ... ..,~--;racm 
• NojÍUO potili:a,a ROIIio;io U JliW"'' do 
)lldcros~aamcumisDIIis 
tci:stibitoscatllitsdopD~-QU3Se 
.... i:mollopelaFm!adedelli<itodeSio Pa;!o 
-.qiC ~ela ltpíliallllo:ia-hsttbJcio. 
'Ú:OI c ~ o ElCtito, afastm1o.o das 

-.""""""' .. """"- No fÍI'O .,;,r 
'ijiizooa lllla de dms. tisla a!tctiotomo 1m1 caso 
d=:.polí:ia. Oq.mizoo. m uabaltcldotts urbanll!i cm in
MiosCS!i\!is.~masant\Jitro-
~· . . 

No Jlmo cuhmal. ItOOVOII a cducal;io e d:namizDu 
ia1tma lnsilein. GciúOO ~o Bm1 óur:a:ntt: 
'ft!OOi llJb a~ mroi~DJ!Iiria. foi<ipNo. 
tcmoU. Jdl 1«0 ~- pua c:irto ams mais lE 
~ &.btmou os pxle!wJs ~ ct Ílltelm 
~t!IJ!mS3S~q~rt: apmllwn .i~oda 
Pelrobràs e da Ektrobr3s. e os l'tllCa ptn Sllici!io.. 
«ixaudo m:a carta.~ q~~e é o 1t12is ali~ e o 
maisiiObredocumentopolitn da bistõriado B!3Sil 

.·.:·i!!o 3pÓI 2 ~nirla, tstr.ll!lrol: O YJI'm!O fedaa! 
aJn ~ de luta oomo Oswalio Aianha e 
·~ Coilcf. ao$ qm~> se JUIII2!3lll mm tan1e 
J;uci!a> (mpJ!. ~ c.rm- Polro Ems10 
tOIIttCS. Cciocoo 00 &Q'fetl!O. também. roElO pranria 

~oMmi;liriodol.mn.,-aliololplo ---ó.~!lllOjmido•""""" 
Collx. qu: """"" .. ""'...._ alegisb;io de PiiOO Solplo i pmicio:i!. GdiiO. qoe pmcia 
tratralhista de IH,IIIibda depcis DI U.T, U: ~ Bio oiJ Idear. mas eiimOOr 1m tq:'iDSio ~ 
- o direM de illdi:aim'it c e: fmr smt. o ll:ll6im P'l' ÓID:ll'ltr. o PArtido ~ mmzin. 
Db!o miro c o~ siD::al Q!1! o ll!llrU.. As OO.cC~, o • ~~Cem EstaOO Nlm,d: 
iria<,.,._ O iilili> ..... Aildo:iz>;io po- ,._ iloloP-flt:m impiiDloo a"""' .,;s 
p;lóe~tl~IDCII(ItiJ.Üiâ&:l IMtlÍÍRqltl51.~tb;).liEipeisjxnl6' 
rn. Ajnlda ie 1..._ J,a11o1e de ii1i1i> I"' e..,..;, ... .., miq1in de ~ pelo 
mlosos aJSet. dc..ct. sidio c~~ ckyiUia m cuho i 

~Jsiiroo'CID p«iiMssm de C..., qD: .. ~ (Jimo O """""' 
~oo-aapóml!lhalil:ldollropai dos"""--.opodcre""J'l> 

• da ~""' - IJaol& ... - ......... 
Boi o...llo-. i loeotde-- 1m 1939 """" - l<Xb ""' 
rio da Fz:mla. mxgmiD IS fmças.re- Jhm qJC: t prqUJ de G::tiiio era. 0: 
l'lllcôzoll a moeda u.::ilml c qod. a · ~ ispcâ:iasOO mn, pcrq~~e m ~ 
l'dlu.eoo:rosaãma=aaw:o;iP- rmis·am c:ntm:at fascistas. Sar(nm-
sescmbm.lào.uí~a3-b:i!. ~Gctãr:oor:çooaapmmm~ 

Em !93l G:táiJ QlÍmU t·'a:CU ÓllicD.xrEi!, aln'fCi 0: Oil•aldo Armba, 

Gerilio tvc ~p~: eafiemar. R o:do, a~ 
mo lmldas ilellkPs cp: c~ no 
..... ~pJ!lli!imiOOl.De-. 
os~dcMI!IIÚIIi..-:!t~C 
osszistas ~ Hili:r, q~raliYmm a Ablxim. JQo 
t!'il.te~-molllllldo.E»-IWO!XISIO,ts 
tmlllllisus. COIIaDIIaOOs.m a \me Sriêiii,IDl 
;,..;samtiçõo. 

A dirtit se Of8iiiiÍlDI.Jq\icom' fW:b _. 
ta. ~ ama e pnOOII r0Ií3 1135: claw:s mê:!ias. 
~·jneinoficio&lad:das ...... 
das e do clero. O ~ lambem c orgaaim a1 

jmOOo e COIIeçOtl a anm oos sindaros. esiGde!lOO 
w ilfiliocia 110$ qlm!Cs. Ampliou. npill:mleme: sua 
açio. atialts da Aim;a Nacional Libertldcn. ao: 
amitt ~ ~ deuJ:ri!b e~ O trãgk 
para o mol"ileute !ü 1e1t11 os tu~~lllistas ~ 
de MO&:OU.I!IJ: E(l3iaw um (kJ&ica de aim;a!-

qae fel t:r ~~que Gctilio era JIO" 
penm alp(i!r IS O:D:mcizs. Não o i:z óe 
!J'ÇI. poli!< &igiu dos lmdos Urido. 

... """""'"' pelo '"""' de -qu: faria. c:à:kl lmes tm Belêm t em 
Nwlc li:o:aiCo:oi!i:OO.Iooa::ia.clllltJU; ~ 
d!las~OJO:Cii:ei.Ptm:iro.a~ctiação 
óelllll!@l1Di:~qtr'fi:i:ascra~ 
~NlcioW.-da-~. 
fquado. a dewD;:ão ao Br5l das 1ti'eMS de fttlll e 
11311plis<l:llimsGoaóe da !sil1da ~ fem> 1·.;. 
Da.~emf.(llb dos~ CooJe!as~tCO!!!litnin 
a Cotqma Vale de 1W Da:t. qr< ,. ""'"' 
qzriDlcs tYe mncmtirtlxo ~. 

Com atáinia dosafuóos !13 guem..ao:eu o IJO\'i. 
mcntoóel'!lbl~odoBrasil.q~~e~~e<Xllfi
plrOUOOI!lO~ roma ~de Gctüo oo 
ptmo. Ele ~ou cooduir o }llXtS50 e pn 1m 
aiou.caii a mão esquerda. O i'fB. pamdar IOZJXllib::a 
iiCIS ual:alha&r.s:: e COill a mão mmta. o PSD, para 
eqxes.w os ~os da ;;d;ninim;ão p1ibfra rom 
os quais p!Ura. Ge!3lldo dcstonlianr;a em !Oh. 
Getillio 1inalmmteai1L lll!lll!Oipelli!itar,CD::abo;300 
por 6iJo Momeim e Gopar ~ "' mimslro da 
Guem. O 1""'1 foi""""" Su[omo Tril>mf 

Setembro de 1994 

;\:. 

Fobal ""-'"""''""" ... Ndaf· ·-"'""""""~ ............. . ~o~ Edll!rdo GJDes t, D!l 1'tf-i 
... --o"""' Gopar- Gaohll!lm> 
p3li3S 10apio de GcWiio, q1: yj.,iad::sr.rra:lo C1R sit( 

. fmohdel1a. .. !WGwxl:deSif.lilmllueaaleo
.. Gdü> .......... p« Sio PtOo • pelo a.; 
Gnofedo 50.. clq>odo- pelo llísttÍI>folcnk 
pelo lW de...,""-Geroi.llolia. !'lraoi: 

No'""" &l!lJ .• - i~ ----c;,m, .. ~ 
...... - .... ""-q"'deiol"' 
e1:,- roa a dí!<i!a....,. Goóio, ~·. 
def'lis&""f""Ó',-.--~1"'. 
po&~ u:i:ml&DtOOcmo,mavát).f 
ariUim> de ...ro, ... JIIO!lDil .. ~ 
dos"""" dos~ C...,.aior;z>OS' 
ollXI5 pua ama rm1, qz mts li> o tt'OOI'm.: ( 
~ lis!iinin. do a pm:1 ii, pmm, t{ 
_.,a[illl......,'l'l'de~ 
""""'ollrasl\fmsióo ... qu:.....,lqli-· 
Mlse~~~ ~«im:spu:aom:riti~ 
Cll~~ieill::rm. ::::;: 

Tcc:!t a • asso:::iGa 5ti mqmas ~· 
mepxe!aslilm:l:aia.e!ltroliD~~:· 
daiot~pmaaiBII!IIIlatdc~: 
.. - Gemio. OlÍl P'l» .. 'J"''Oldo _, 
u "mr B: 1m~. !b mD:rt, o IDSii&m deu 
mojlo-da-op:at,.,._ .. _, 
l&erda. p« .. oemlro da l'"fda!'l'lli .. Goü> 
IIJ PaliOo de c., 1"""" "" ... de .... 
"""'"'~pela- a iDa;, 

""' - de ilqo!r>o. OlÍl """ .. depl( Ge!üo. A ait 7: Pbl e propfill·ai t ü:im(, 
ltllDiMl minisi::W. em ~ Ge!OOa OliSIItlll~p~e kd::t 
cs as~ eu:m Tmmól Nctts.. lhm lli!IO: 
DIÇào a sua R!IÍD:ia. El:: m Idi:h atmis de~ 
Ucul. 8rim, aiiormaj.Ddc qm: JDfuCCI!!U a.m U 
r- ..... "' Sul do !'i- y., 1'1' -,;, 
p,;,-""pem cMl.A solo;ão~ Geli
fol:i ., --AIOS.-. ..,_,. 
ew.r~~JrJI!Illlt~o~~f7 
<iafdall\slirio _ _..,_ ·, 
e efeio do soiói& de Geiilio foi .,. ..n.ri.

"""""-A~ pillla.""' ~-""da ~ peroieo. de alx1lpiO. qu:Jo, 
tratava de 1m! WJipe omna os intms:rs u:iocaif.e · 
p:lplllarc:s,quemadírrilaljll!Wn~. 
j)'Jd=' e ~ Getlib:J fora Yítima de: mna II1SLl. amspira:.-_ 
çãc. OsOOenmsóas ~tsn:zng!:inseo prit6 
dutitis!a. qo.~: ~vam :p:&'ll'« do ;a!er. CDt!I!Ui ' 
cm p!V(X' e ~niram. As F~ Annadas ~ 
smp-JSiçào.~~~~rmaa~&', 
J ..... Kulmd:. _, 



Setembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI) Quinta-feira ! 0 4969 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Airton de Oliveira. · 

O SR. AIRTON OLIVEIRA (PFL- AP. Pronnncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, 8.(5 e Srs. Senadores, chego a 
esta honrada Casa e assumo-o elevado cargo de Senador da Repú
blica, o meu primeiro pensamento, elevo à Deus, praticando o pri
meiro gesto que é o da gratidão, do agradecimento por me 
consignar tão elevada distinção e também nobre missão. 

Chego hoje e me parece que foi õnteni:Uou os primeiros 
passos desta caminhada de quatro meses, que cOrrespOndem ao pe
ríodo de licenciamento do nobre Senador Henrique Almeida, meu 
dileto amigo, a quem tenho a hoil.Iil de substituir, i-epresentando o 
meu Estado do Amapá. E é a fraternidade, que encontro em cada 
um de V. Er, o gesto.JargO e aberto de cada novo amigo que estou 
ganhando neste momento de chegada, que n:ae dão esse sentimento 
de conforto, segurança e bem~estar. - - -

Estou contente, satisfe.ito, por esta(-yivendo essa nova expe
riência. Por isso sou grato ao meu Deus. à minha esposa, aos meus 
filhos e aos meus amigos. E grato a cada um. de V. Ex"5

• pela for
ma gentil e generosa com que me recebem. De igual modo. quero 
proceder; ·colocando-me à disposição de todos i' de_çada um. Que
ro participar dos trabalhos desta Casa co~ d~~cação e zelo. 

Falo, agora. um pouco de mim mesmo, para me dar a co
nhecer. Além das atividades políticas no Amapá, tenho também 
atividades empresariais. Tenho um passado de luta, iniciada na di
fícil iniancia que tiVe, no ·seio de minha família muito humilde. 
muito modesta, mas muito bem orientada e conduzida pelos meus 
queridos pais, de quem herdo as minhas qualidades morais, mi
nhas virtudes. Meus defeitos, eu os· adquiri fora de casa. longe de 
suas orientações e ensinamentos. · · 

Sou um dos fundadores do Partido da Frente Liberal no 
Amapá, sendo hoje Více-Presidente do Díret6rio RegioDal. Preten
do ser~ no Senado, tão lutador e tão empenhado quanto tenho sido 
em tudo o que me dispus a fazer. ·· 

Encerro as minhas palavras, afirmando a minha convicção 
de que saberei honrar e dignificar o Congresso Nacional e corres
ponder à amizade e à confiança que eStou recolhendo de cada um_ 
dos Senhores, meus valorosos pares. 

Finalmente. quero expressar a minha convicção de que não 
decepcionarei o meu querido povo amapaense. Muito obrigado, 
Sr. Presidente, Sr". e Srs. Senadore5. (Muito bem! Palmas.) . 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Eduardo Suplicy. ·-· ·--· . ··-

0 SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SJ'. ~Proiruncia o se
guinte discurso. Sem revisão do crndor.) -·sr~ :Presidente, sras e 
Srs. Senadores, a Gazeta Mercantil de hoje traz importante iri::for
mação sob o título "Itamar manda suspender privatizações". · -

Em fax enviado, no início· da noite, ao tittllar da 
Com.is.são Diretora de Privatização, André Franco Mon
torÕ Filho, o Presidente Itamar Franco voltou a usar -seus 
poderes para su5p0nder leíl~de privatização. Desta 
vez, foi O leilão de venda das ações da Petroquisa na Cc
pene, central de matérias-prima.S1lo pólo baiano, marca~ 
do para hoje, na Bovespa. 

No comunicado, o Presidente estendeu a medida 
a mais dez empresas que estavam em processo·de avalia
ção para serem leiloadas. Com issõ~- ficam automat~ 
icamente suspensos todos os. _leilões de privatização 
previstos até o final d,este aDo, dado que doze foram 
adiados, algumas estatais foram retiradas do programa e 
a Embraer afuda depende de uma decisão ~ Senado 
para ser privatizada. 

Assinado pelo Ministro-Chefe do Gabinete Civil, 
Hemi.que Hargreaves, o mesmo convocou Montoro Fi~ 
lho para uma reunião amanhã, no Palácio do Planalto, 
para uma avaliação das empresas petroquímicas a serem 
privatizadas. No encontro estarão presentes o Presidente 
da Petrobrás, Joel Meneie• Rerm6, o .Ministro das Minas 
e Energia. Alexis Stepanenko, o Ministro do Planeja
m.ento, Beni Veras, entre outros. O Presidente Itamar 
Franco será representado por HargreaVes. No Banco Na
cional de Desenvolvimento Econõmico e Social 
(BNDES), a informação era a de que ninguém do banco 
havia sido ainda convidado para a reunião. 

Através de sua assessoria ·de imprensa, o Ministro 
disse que a reavaliação do processo de privatização des
sas' empresas não significa que a desestatização no setor · 
está sendo reconsiderada 

O adiamento dos leilões de privatizaçãO do setor 
petroquúnico abre nova crise entre o Palácio do Planalto 
e a área econõmica do gOverno. Alta fonte da Fazenda 
classificou a decisão como política e disse temer que por 
trás disso esteja a paralisação do processo geral de priva
tização. Hargrea.ves garantiu que não. 

Sr. Presidente, esta notícia é muitO importante e relaciona
se a matéria constante da pauta da Sessão Ordinária c;i~ boje do Se- _ 
nado, ou seja, a privatização da Einbraer. 

O Senado Federal recebe hoje a visita de representantes do 
Ministério da Aeronáutica. de pessoas lnteressadas na privatização 
da Embraer e-de-pessoas que consideram melhor a permanência da 
empresa sob o controle do Estado brasileiro. Dentre essas pessoas 
estão os representantes do Sindicato_dos Metalúrgicos de São José 
dos Campos e do Sindicato . dos Engenheiros de São José dos 
Campos, pessoas que fazem parte da comunidade de trabalhado~ 
res, dos mais diversos níveiS e graus de atividades dentro da Em
presa Brasileira de Aeronáutica, que constitui um dos principais 
pólos de desenvolvimento tecnológico do nosso País. 

Ontem, Sr. Presidente, apresentei wn requerimento solici
tando que o Senado Fedecal peça ao Tribunal de Contas da União 
um parecer sobre a avaliação da empresa feita por volta de julho 
de 1992, por empresas contratadas pelo BNDES, pela Comissão 
Nacional de Privatização. 

A recomendação de especialistas em avaliação de empresas 
é que ela seja feita da forma mais atualizada possível 

Nós ouvimos as ponderações do presidente Ozires Silva re
lativamente a essa questão, se não ·estaiia a Embraer precisando de 
uma nova avaliação, tendo em vista que a anterior, que serviu de 
base para o edital, foi realizada há quase dois anos. O Presidente 
Ozires Silva mencionou que se fosse feita uma nova avaliação ele 
até temeria que o seu valor pudesse ficar menor ainda. 

Eu consultei economista:s·:que Opinaram a· respeito desse as
sunto, diante das observações do Presidente Ozires Silva, e ouvi a 
ponderação de que, de fato, o Presidente Ozires Silva tem razão 
quando afirma que em 1993 e no período pós-avaliação não houve 
_uma situação muito favorável à Embraer. O ano de 1993 foi difícil 
e o primeiro semestre de 1994 foi razoável, mas ainda m~ito difí~ 
cil. 

Entretanto - e aí o Presídente Ozires Silva confirmou que 
há esses indicadores -. há indícios positivos sóbre a possibilidade 
de recuperação da Embraer. Há novas encomendas, há perspecti~ 
vas de os Estados Unidos, por exemplo, estarem visualizando a 
possibilidade de adquirir aviões de treinar.D.ento da Embraer, e bá o 
contrat~_~ivam, ·quC?• aliás, também eStá sendo analisado pelo Se-
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nado Federal, que envolve a compra de oito aviões. O próprio Mi
nistro da Aeronáutica e o presidente da Embraer disseram que essa 
compra não é tão grande a ponto -ae garantir a sobrevivência, mas 
ajuda. E há notícias de que a Tra:nsbrasil e outras empresas de 
aviação estão desejosas de adquirir aviões da Embraer. 

É um sentimento comum a todós os Senadores que o objeti
vo maior é o de: garantir a sobrevivência da Embraer. Eu acredito 
até que esse requerimento possa ser votado independentemente do 
requerimento sobre o edital de privatização. 

Desta fonna, eu queria chamar a atenção para o fato de que 
a decisão do Presidente Itamar Franc9 de s~tar as privatizações, 
por entender que requerem wna melhor avaliação, é condizente 
com a iniciativa que poderá tomar o Senado, hoje, _de pedir que o 
Tribunal de Conias _:: e gostaria de ressaltar que isso independe da 
decisão em si do edital de privatização e sim de o Senado avaliar 
que seria responsabilidade do TriQunal de_Contas verificar em que 
medida está bem feito o grau de avaliação dos especialistas. 

O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex" um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPIJCY - Com muita honra, Sena

dor Ronan Tito. 
O Sr. Ronan Tito- Nobie SeDadodlduardo Sup!icy, o pe

rigo da democracia é de a cada minuto alguém querer inventar a 
roda. ou melhor, inventar a lei. A Lei da ~vatiza.ção é uma lei do 
Congres-so Nacional. Poderíamos pegar toda essa celeuma Em
braer e reduzir a uma s6 frase: cun)pra-s.e a lei ou revoga-se a lei. 
Quero dizer que estou poupando há muito tempo este argumento 
porque· o- senador Nelson Carneiro não estava presente; hoje, S. 
Ex-- está. A pergunta que quero deixar aqui é: Como o Senado Fe
deral elaboraria uma resolução que modificaria ou obstaria uma lei 
do Congresso Nacional sancionada pelo Presidente da República? 
Este é o primeiro questionamento que faço. Segundo: O Tribunal 
de Contã.s da União é órgão assessor do Congresso Nacional e não 
o contrário. V. Ex• poderia- e deve tê-lo feito porque é parlamen
tar zeloso- ter levado todo o projeto, todo o edital para que o Tri
bunal de Contas da União fizesse essas· avaliações; nada impediria, 
nihil obstat. V. Ex", nesse momento, quer tirar a responsabilidade 
do Congresso Nacional e levar para o Tribunal de--CeRtas. Não, 
não e não! O Tribunal de Contas não é órgão superior ao Congres
so Nacional; é o contrário. O Tnôunal de Contas está aí para as
sessorar o Congresso Nacional e não para ser um órgão para o 
qual se recorra.. Veja bem, nobre Senador, temos uma lei de priva
tizaçãO aprovada pelo Congresso Nacional e sanciQpa<la pelo Pre· 
sidente da República. Se o CongresSo N'"acional entender que essa 
lei não é correta ou não está certa, vamos emendá-la, derrocá-la ou 
modificá-la. Todavia, se, por outro lado, essa privatizaçãO em si da 
Embraer não está cumprindo os cânones da lei. rodo bem, vamos 
deixar claro que esse edital não cumpre os cânones da lei Mas, 
rodo mais - desculpe, nobre Senador- é reinventar a roda. Provo
car wna resolução do Senado Federal, obstando uma lei do Con
gresso sancionada pelo Presidente da República,. desculpe, é uma 
inovação que eu ainda não conhecia na democracia do Brasil e do 
mundo. A segunda inovação que não conheço é colocar o Tribunal 
de Contas da União, órgão assessor_ ~ Congresso Nacional como 
órgão superior a esta Casa. como instânciã-tetUisal. De maneira 
que se queremos, verdadeiramente, construir democracia, que não 
é ditadura da informalidade, é regime de respeito à 1~ devemos 
cumprir a lei. Newton Campos, quando tom_ou posse no governo, 
em Minas Gerais, disse: "Pretendo fazer um governo mais da lei 
do que dos homens". Aqui, estamos q~erendo fazer um país dos 
homens, onde cada homem faz _o que quer e não respeita as leis. 
De maneira que saiba V. ~ que tem por parte deste Senador o 
mais veemente repúdio a· essas duas atitudes. A primeira que seria 
a elaboração de resolução do Senado Federal que obstatia uma lei 

do Congresso Nacional, e a segunda a que tomaria o Tribunal de 
Contas instância recursal do Congresso Nacional e não órgão as
sessor que é. Agradeço a V. Ex• o aparte. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - O hom da democraeia, 
Senador Ronan 'Ii to,-é que, àS vezes, podemos até nos selu:ir hon
rados de divergir de um companheiro no Senado como neste ins
tante divergimos. Este é o forte da demoCraCia. TeiifOs pontos de 
vista divergentes, mas felizmente eStru:i:IDs noS re5peitando. 

Em primeiro lugar, sobre a iniciativã do seu colega de parti
do, Senador Nelson Carneiro. avalio que S. Ex- foi muito prudente 
ao sugerir que o Senado Federal confirme ou não a decisão, apro
vando o edital, já que esta Casa consentiria uma operação de 407 
milhões de dólares de relending da Embraer jwito ao Banco do 
Brasil. Então~ considero que foi muito prudente o se_D_ado:i- Nelson 
Carneiro ter feito essa colOcação que é perfeitamerite democrática. 

Segundo pontó: Tcin razão V. Ex", relativamente -à posição 
do Tribunal de Contas da União; ele é um 6rgão assessor do Con
gresso Nacional. E, exatamente por isso. quando precisamos que 
aquele órgão elabore oficialmente um estudo para o· Congresso 
Nacional- como hoje estou sugerindo -, não acredito estar exer
cendo o Tnbunal de Contas fi.mçõc;s de superioridade. mas de au
xílio. Por isso. a proposta para que ele faça um esttldo rigoroso 
sobr.e a _avaliação da EmbJaet. __ _ 

Tem sentido esse pedido, haja vistO qjje · ci prõprlõ Presidente 
Itamar Franco, hoje, decld;u suspender a privatização de I O empresas; 
Sua Excelência quer um melhor estudo da avaliação dessas empresas. 
O Senado Fcxletal, corp. base nessa notícia, teria- e tem- -Diãis ele
mentos para pedir essa consulta E o Tribunal de coDtas. se o Senado 
aprovar a decisão, poderá proceder entiío a essa análise. 

Sinto-me honrado de, neste momento, estar divergindo de 
V. Ex", Senador Ronan Tit~ porque isso é próprio da democracia. 
V. Ex'". às vezes, tem uma tal vpn~ de.~scutir comigo que já es
tou acostwnado. Ohtem, V. Exa parecia o Presidente do Senado, 
perguntando como eu votaria na questão que estava em díscussão;
essa é uma função do Presidente do Senado. Quero dizer. Senador, 
que esta é apenas uma ilustração da forma como V. Ex- gosta de 
divergir e saber, a cada momento, meu ponto de vista. Mas me 
honra ter uma pessoa que está sempre divergindo. Esta é a caracte
rística forte da Democracia, Senador Ronan Tito. 

O Sr. Ronan 'fito -Nobre Senador, quero apenas desfazer 
um perigo de sofisma: mna coisa é a diferença de idéias, de opi
niões; oUtra coisa é o parlamentar, que tem como obrigação respei
tar a lei, divergir dela. Quando um parlamentar quer divergir da 
lei, discordar da lei, há que tomar algumas atitudes dentro das re
gras da democracia. A primeirit é apresentar uma emenda; a segun
da, pedir a queda daquela lei ou apreseotar uma lei que a derrube, 
mas desobeQ~er a lei, não. Agora, claro que temos que divergir. 
Ontem. por exemplo. V. Ex_• lembrou que divergimos. Ora, V. Ex• 
foi eleito por São Paulo e num determinado momento queria preju
dicar seu próprio Estado, e eu não estava entendendo; a nossa di
vergência foi Só essa. Eu via V. Ex_• num anseio tremendo de 
prejudicar o seu Estado. Será que é questão eleitoreira'? Eu não 
posso acreditar! Não posso acreditar que um parlamentar do porte 
do Senador Eduardo Suplicy, naquele momento~ quisesse prejudi
car o Estado de São Paulo apenas pãra se promover eleitoralmente; 
por isso queria conhecer seu voto. Mas peço perdão a V. Ex• por 
ter perguntado; afinal, bastaria esperar dois minutos para saber. Eu 
esperei e vi comó V. E:t' votou. 

A Sr" Júnia l\1arise- V. E~ permite-me wn aparte, nobre 
Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Coucedo o aparte à nohre 
Senadora 1 únia Marise e em seguida ao nobre Senador Mansueto 
de Lavor. 
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A Sr" Júnla Marise - Agradeço ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy a oportunidade deste aparte, sobretudo porque se trata de 
importante discussão sobre a privatização-da Embraer. O progra~ 
ma de desestatização, implantado pelo Governo Collor, teve pras~ 
seguimento no GdVettlõ Itamar Franco. A primeira privatização 
que o Governo pretendeu e conSeguiu fazer foi a da Usiminas, em~ 
presa lucrativa, que se constituía - ainda se constimi - em um refe~ 
rência não apenas para o Brasil, mas para o mundo. No entanto, 
por capricho, o Governo começou exatamente pela Usiminas, tal
vez__ porque pretendesse dar ao processo alguma credibilidade. 
Mas, ao escolher a Usiminas, deixou de levar em conta uma série 
de outros componentes que fariam com que a empresa se manti~ 
vesse como uma grande estatal neste PaíS.- A Usiminas foi cons
truída com o sacrifício, -Com o trabalho do povo brasileiro, 
sobrerudo de Minas Gerais. Tenho ouvido, por parte de várias li
deranças, funciOnáriOS- e trabalhadores da ~_algumas consi
derações. Uma delas deve calar fundo na sensibilidade de todos 
nós.. desta Casa. que temos a responsabilidade de decidir sobre o 
futuro da empresa: a Embraer, durante quatro anos, preocupou-se 
com a possível privafizaç.ão, esquecendo-se do principal, que é 
produção e venda de aviões. A dívida trabalhista da empresa, de
corrente da demissão de cerca de 7 mil trabalhadores não s6 direta
mente da Embraer, mas sobreru.do das empresas que atuam ligadas 
a ela, é da ordem de 250 milhões de dólares. O destino da Embraer 
está nas mãos do Senado Federal, razão pela qual vejo, com pro
priedade, a necessidade de recorrermos à assessoria técnica do Tri
bunal de Contas da União, órgão que nos pode fornecer elementos 
para avaliarmos detidamente, mediante dados e números, a situa
ção da empresa. Seria mn trabalho do qual não se poderia duvidar, 
uma vez que o Ttibtmal de Contas da União tem efetivamente con
dições fazê-lo com isenção e competência. Vejo que há precipita
ção na discussao sobre a privatização dessa ou daquela empresa. 
Tenho, em relação a essa questão, o cuidado de não me incluir en~ 
tre as pessoas que acreditam que o Estado não pode abrir mão de 
nenhuma empresa._Aq contrário, bá várias erilpresas que se trans
formaram em cabides de emprego, que são deficitárias, naS quais o 
Estado não deve interferir. Essas., sim, devem ser privatizadas. No 
entanto, empresas como a Embraer, que é um patrimônio naciOnal, 
não podem ser privatizadas a toque de caixa, sem infonnações. 
porque, afinal, 150 milhões de brasileiros são proprietários dessa 
empresa. Se não fosse o Senado Federal- é importante que os tra
balhadores da_Embraer saibam -. talvez a Embraer já tivesse sido 
privatizada, sem que a Nação tivesse sido informada do proces
so.É importante que o Senado tenha todos os dados dessa avalia
ção, para que-possamos, com a nossa responsabilidade, a nossa 
consciência, decidir sobre o futuro da Embraer.'Na realidade, não 
tenho avaliação tão segUra- e penso que o mesmo acontece em re
lação a oQtfoS- Senadores. Não temos! O Brasil_não ten;~., o próprio 
Presidente Itamar Franco não tem. E é por isso qiJC Sua Excelência 
ontem, de fonrur até correta- deixo ·aqui os meus aplausos ao Pre
sidente -, suspendeu as privatizações. Ê preciso que se faça a aná
lise correta dos danos que a privatização pode causar a uma 
empresa estatal que é patrimônio riacioilã.l, para que não entregue
mos a Embraer a quem queira dela tomar conta em condições que 
não sejam as corretas. Pessoalmente, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, coloco-me de fonna contrária à privatização da Ernbraer por 
considerar que podemos resgatá-la, tomá-la forte., utilizando sua 
mão-de-o~ compoSta de trabalhadores responsáveis e competen~ 
tes, que. ao longo desses anos. se aperfeiçoaram. se prófissionali
zaram. No caso específico da Embraer. temos uma perspectiva 
alvissareira,. porifue a empresa, mediante concorrência, está-se lan
çando no campo internacional, inclusive para a venda de aviões. 
No passado, a Embraer foi o exemplo do Brasil pará o mundo. 

Não podemos permitir que, comO vem acontecendo nesses últimos 
quatro anos, ela seja sucateada, entregue à privatização. Era esse o 
meu aparte, Senador. Em outra opommidade, farei uni prontmcia
mento no qual declinarei mais Profundamente meu ponto de vista 
sobre a questão da Embraer. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço a V. Ex" pelo 
aparte, Senadora Júnia Marise, que alertou sobre a responsabilida
de do Senado Federal em relação ao edital de privatização que eS
taremos apreciando na tarde de boje. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Pennite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Cõlfcedo, com muita bon

ra, o aparte ao nobte Senador Mansueto de Lavor. 
O Sr. Mansueto de Lavor- Gostaria de saber se o Presi

dente Itamar Franco incluiu na relação das empresas cuja privati
zação fora sustada a Embraer. Não li a matéria a que V. Ex- se 
referiu. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Não está incluída a Eín
braer. Segundo a notícia, o caso da Embraer ainda depende de de
cisão do Senado Federal. 

Infelizmente. Senador Mansueto de Lavor, a notícia da pri
meira página da Gazeta Mercantil não dá a lista de tcxlas as em
presas. Não tenho como responder se a Embraer consta da lista. 
Não tenho esta informação. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Parece-me que, na realidade. a 
Embraer não está nessa relação. O Presidente Itamar Franco tem 
toda a razão quando manda que haja cautela e estudos apropriados 
para que esse processo de privatização prossiga em algumas em
presas estatais airida não privatizadas. No que toca à questão em 
debate. aplaudo as preocupações de todos os companheiros. Real
mente, o Senado, mais mna vez, vê-se diante da imensa responsa
bilidade de dar a palavra fmal sobre a privatização de uma 
empresa que é, como disse a Senadora Júnia Maris~ Um patrimô~ 
n:io do povo brasileiro. Esse processo de privatização começou 
com dificuldades e grande polêmica. Pessoalmente. fui, aqui no 
plenário do Senado. terminantemente contra a privatização da Usi
minas. Na realidade, o grande argumento para a privatização era o 
peso que essas estatais causavam ao Erário, e este não era o caso 
da Usíroínas. Começou-se a privatizar o "filé" das estatais, deixan
do-se aquelas empresas não típicas da ação do Estado, que, por sr~ 
nal, ainda não foram privatizadas. No caso da Embraer, Senador 
Eduardo Suplicy, a minha posição evoluiu. Iniciahnente, fui total~ 
mente contra a sua privatização, pois achava que era uma empresa 
sólida e que só nos dava orgulho.-es~-.]jmbraer são 
hoje, respeitados pela qüalidade e procuriidos em tOdo o mundo. E 
uma excelente marca de mercado, conforme se disse. Mas a ques
tão é que não dá mais para o Tesouro- inanter a- Embra.er quando o 
mercado quer saneá-Ia. Evidentemente que uma parte do seu capi
tal continuará,. mesmo tendo uma parcela talvez majoritária em po
der da iniciativa privada, pertencendo ao Estado - se não estou 
enganado, 20% -, e ainda assim ela não deixará de ser uma empre
sa brasileira. Espero que, com esse processo, ela continue na sua 
trajet6ria de ser uma grande empresa, respeítada mundialmente, e 
que seus produtos, seus-aviões, estejam sempre a vencer conc_or· 
rências até em países do Primeiro Mundo. como é o caso dos Esta
dos Unidos, da França e da lnglaterra. Nesse sentido, protelar essa 
decisão, a não ser que haja uma profunda dúvida, ou melhor. um 
esclarecimento que seja urgente. será um prejuízo para o País. 
Hoje, estou convencido de que a não-priVatização da Embraer cau
sará mais danos ao Brasil do que sua privatização. Evidentemente. 
como falou o Senador Ronan Tito, essa privatização teril que estar 
rigidamente .de acordo com a lei e com as normas em vigor, tendo 
em vista o interesse puôlico. O fato é que, se não me engano, há 
três anos estávamos discutindo uma injeção de recursos do Tesou-
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ro para a Embraer. Pensávamos que seria a última vez. No entanto, 
novamente hoje estamos pedindo outra injeção de recursos para a 
empresa Penso que se uma solução definitiVa não for dada ·no ·sen
tido da privatizição. daqui a um ano ou pouco mais estarão os Se
nadores discut:'iQ.do uma nova injeção de recursos. O que intereSsa 
mais ao País? Agora Cstou co:iivehcido da necessidade da privati
zação dessa empresa. Combati, aqui. as privãtizações apressadas, 
e, em alguns casos, considerei até ant:ii:i3.cloDals-Cêrtás decisões; 
mas, nesse caso da Embraer, ouvi o debate- não me falem da Em
bratel, pois está cedo para discutir essa questão; quero deixar claro 
que sou contra a privatização da Embratel -, e realmente, neste 
momento, tenho a convicção de que esse edital deve ser aprovado. 
Já esmdei, ouvi corii atenÇão, li todos os relatórios e não creio que 
esse relatóriO do Tribunal de Contas da União vá acrescentar qual
quer novidade àquilo que já foi discutido aqui. Não é Uma-decisão 
açodada. Ficar votando de tempos em tempos recursos substan
ciais do Tesouro para sanear essa empresa não é mais possíveU A 
Senadora Jún1a Marise falou aqui na dívida trabalhista de duzentos 
e tantos milhões. Como e por que isso'? En~O. ~ente. temos 
que tomar uma decisão. No meu entender, com todo respeito à po
sição de V. E~ e .à da nobre Senadora Júnia Marise, já estamos 
amadurecidos suficientemente para tomarmos uma posição cons
ciente de acordo com os interesses nacionais. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nobre Sena
dor Eduardo Suplicy, o tempo de V. Ex' já está esgotado. De 
modo que peço aos nobres Senadores que não ofeteçam mais apar
tes., porque o Senado deverá pronunciar-se, imediatamente, sobre a 
escolha de autoridades. 

Aproveito a oportunidade para solicitar a presença dos Srs. 
Senadores em plenário, pois temos 4g Srs. Senadores na Casa 

Continua com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Mansueto de La

vor, é muito importante a reflexão feita por V. Ex•. Realmente, o 
que se quer é que o Senado vote com consciência. V. E~ demons
trou tez:_e~dado a matéria com afinco, ·e isso eu gostaria" qUe to· 
dos os Srs. Senadores fiZessem. ou seja. que estudassem os 
elementos e que formassem suas próprias convicÇões. respeitando
se a decisão de cada um. 

O Sr~ Josaphat Marinho- Pemrite-n:ie V. Ex- um aparte'? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço o nobre Senador Jo

saphat Marinho, pedindo a S. :&c.- que seja breve para atender ao 
apelo do Sr. Presidente. _ . _ 

O Sr .. Josapbat Marinho- Desejava que mn esclarecimen
to ficasse dado ao Plenário. O pedido de V. Ex• é a respeito de um 
requerimento. CreiO qUC:éisso. " 

O SR. EDU~ SUPLICY - Um requerimento feito ao 
Tribunal de COntas pelo Senado, para que, como órgão auxiliar, faça 
wna averiguação sobre a avaliação que foi feita do valor da Embraer. 

O Sr. Josapbat Marinho- Enfim, o que V. Ex" propõe é 
uma diligência.- O Senado. ao invés de deliberar logo sobre o méri
to da proposição, solicitaria ao ThOunal de Contas. como órgão 
auxiliar do Legislativo, que desse um parecer conclusivo sobre o 
patrimônio da Embraer. Então, não se está discutindo ainda u mé
rito da proposição submetida ao Senado. Se é asSim,. por maior que 
seja a urgência requerida para a solução do caso, nada obsta que se 
peça ao Tribunal de Contas, como órgão á.UXJ.liar do Legislativo, 
que, por meio de uma diligência, nos preste os esclarecimentos fi
nais para a decisão do caso. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Exatamente. Esse é o ob
jetivo. V. Ex- o compreendeu bem. 

O Sr. Josapbat Marinho - Apenas acrescentaria que o Se
nado deliberasse fix<indo wn prazo para que o Tribunal de Contas 
prestasse ~ informações necessárias. - - ... 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Mujto bem! Acato intcira' 
mente a sugestão de V. :Ex-, que também é a da Senadora Júnia 
Marise. 

O Sr.Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex' um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. Ex". 
O Sr. Jutahy Magalhãrs- Senador Eduardo Suplicy, concor

do com o que disse o Senador Josapbat Marinho. A idéia de V. Ex', 
de acordo com o que entendi., é exatamente esta: solicitar ao Tribtmal 
de Contas que auxilie o Senado a tomar uma delibernção. O Senado 
abriu mão, há pouco tempO, de wna prarogativa sua, ou ~a, de dar 
um pareoer, em vinte dias, a respeito dos editais paxa se fàzer a avalia
ção, pois não tfnbamos as condições necessárias para fãZemlos essas 
avaliações e estUdos. Solicitar de quem tem as condições não vai evi
tar, apressar ou retaidar as delibernçiies sobre a privatização. Se fosse 
para discutir privatização agora. eu iria contia o pedido do Senador 
Olagas Rodrigues, mas penso que o objetivo que V. Ex' tenta alcan
çar deveria ser aprovado pelo Senado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço a avaliação e a 
sugestão de V. Er. 

A Sr' Júnia Marise- Permite-me V. E.x- um aparte'? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço o aparte da Senado-

raJúniaMarise., para conclUir. -· 
A Sr" Júnia Marise- Senador Eduardo Suplicy, Sr. Presi

den~ gostaria apenas de trazer a noSsa posição. Acredito que o 
Senado poderia, efetivamente, fxxai" i.nn prazo de trinta dias para o 
Tribunal de Contas oferecer O seU Parecer técnico e tratei' as infor
mações, dando-nos melhores condições de uma avaliação patrimo· 
nial da Embraer e, com isso, permitindo ao Senado decidir sobre 
essa questão. O requerimento de V. Ex• nos fará, inclusive, formu
lar essa emenda, fixando esse prazo ao TnOunal de Contas. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Acatando a sua sugestão, 
gostaria que V. Ex- aCrescesse- ao meu requerimento o praZO. com 
o qual eStou de pleno acordQ._ 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy; o Sr. 
1.evy Dias, 2" Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi· 
dência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigu"es, 1" 
Vice-Presidente. 

SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a mesa, 
oficio 'lue será lido pelo Sr. 1• Secretário. 

E lido o seguinte: 
OF/LJPSB/112194 Brasília, 30 de agosto de 1994 

Senhor Presidente, 
Apraz~me dirigir a Vossa Excelência para iD.dicar os mem

bros da Bancada do Partido Socíalista Brasileiro -que deverão com
por a Comissão Especial destinada a analisar e dar parecer à 
Medida Provisória n• 58~ de 24 de agosto de 1994, que "autoriza 
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da 
União, em favor dos Ministérios da Saúde, da Educação e do De
posto e do Bem-EStar Social, crédito extraordinário até o limite de 
R$1 00.000.000,00, para fiils que especifica". 

Titular: Deputado mdurico Pinto 
Suplente: Deputado Álvaro Ribeiro 
Informo, outrossim, que os referidos membros deverão 

substituir os Deputados Artur ôa Távola e Sigmaringa SeiXas. 
Aproveito o ensejo para renovar à Vossa Excelência protestos 

de estima e consideração.- Deputado Miguel Arraes, Uder do PSB. 
O SR. PRESIDENTE (Cb,agas Rodrigues)- Serão feitas 

as substituições solicitadas. 

O Sr. Chagas Rodrigues, 1" Vice.Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Humberto Lucina, Pn!sideme. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
-l

MENSAGEM N"279, DE 1994 

Escolha de Autoridade 

(Incluído em Ordem do Dia nos terri:ios do art. 
281 do Regnnento Interno) ~ ~ 

Discussão, em turno único, do Parecer n.e 205, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a 
Mensagem n° 279, de 1994 (n° 650/94! _p.a origem), de 
15 do corrente, pela qual o Senbor Presidente da Repú
blica submete à aprovação do Se~do Federal o no~e do 
Altuirante-de-Esquadra CARLOS EDUARDO CEZAR 
DE ANDRADE, para exercer o cargo de .Ministro do 
Superior TribUiial Militar, na vaga reservada a Oficial
General da Marinha, da ativa e do posto mais elevado, 
decorrente da aposentadoria compulsória do M:inistto 
Rapbael de Azevedo Branco. 

Solicito aos Srs. Senadores que venham a plenário a fim de 
que seja apreciada a escolha de autoridade. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Enquanto 
aguardamos a presença dos Srs. Senadores, registramos, de 
modo especial, para que conste da Ata dos nossos trabalhos, a 
presença de uma delegação de Senadores de Taiwan, a quem 
cumprimentamos em nome da Mesa e de todos os Srs. Senado
res. 

Encontram-se na Casa 60 Srs. Senadores, registrados na lis
ta de presença. (Pausa) 

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lu
gares. 

Solicito aos Srs. Senadores que venham ao plenário. 
Em discussão o parecer relacionado com a indicação do Se

nhor Presidente da República, para a aprovação, pelo Senado Fe
deral, do nome do Altuirante-de-Esquadta Carlos Eduardo Cézar 
de Andrade, para exercer o cargo de :Ministro do Superior Tribunal 
Militar~ na vaga resetVada a Oficial-Geral da Marinha. da ativa e 
do posto mais elevado. decorrente da aposentadoria compulsória 
do Ministro Rapbael de Azevedo Branco. 

Encerrada a discussão. 
Solicito aos Srs. Uderes que orientem suas bancadas. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o 

Líder do PFL 1 
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- "Sim", Sr. Presi

dente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o 

Líder do PMDB1 (Pausa) 
S. Ex• não se encontra em plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o 

Líder do PP1 (Pausa) 
S. E~ não se encontra em plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Coruo vota o 

Líder do PSDB1 ~ 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP) ~Sr. Presidente, 
esta é uma matéria opiriativa.. a cornpeténciã-do ·m.eu_Partido é de 
cada Senador delibere. em particular. 

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

S. Ex• não se encontra em plenário. 

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

S. Ex- não se encontra em plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - ColllQ vota o 

Líder do PRN'? (Pausa) 
S. Ex• não se encontra em plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o 

Líder do PSB? (Pausa) 
S. Ex- não se encontra em plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o 

Líder do PIB? (Pausa) 
S. Ex• não se encontra em plenário 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Os senbores 

Senadores já podem votar. 
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, peço um esclareci

mento em relação à votação. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Ronan Tito. 
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para um esclareci

mento)- Sr. Presidente, para ficar esclarecido quanto à votação, 
quero saber se se trata de uma votação sigilosa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A votação é 
nominal. Trata-se da indicação do Almirante-de-Esquadra, C3rlos 
Eduardo Cézar de Andrade, para exercer o cargo de Ministro do 
Superior Tribunal Militar. 

Houve um engano: a votação é secreta. a sessão é pública. 
O SR. MÁRIO COVAS - Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Mário Covas. 
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP. Pela ordem. Sem re

visão do orador.)- Sr. Presidente, se a votação é secreta, como é 
que se pode encaminhar a votação? Já estou à vontade, porque já 
encaminhei à deliberação de cada Senador, em particular. Mas no 
instante em que-declaro que o PSDB vota a faVOr. estou declaran
do meu voto, assim ele deixou de ser secreto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex" tem ra
zão. Foi um erro da Assessoria da Mesa. 

- -Passaremos à votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
(Procede-se à votação.) 
VOTAM OS SRS SENADORES: 
Aluízio Bezerra 
Carlos Patrocínio 
Dirceu Carneiro 
Divaldo Suruagy 
Eduardo Suplicy 
Gerson Cl!Illltta 
Guilhenne Palmeira 
Jrapuan Junior 
Jacques Silva 
JoãoCalmon 
João Franca 
Jonice Tristão 
Josaphat Marinho 
Julio Campos 
Junia Marise 
Jutahy Magalhlies 
Lavoisier Maia 
LevyDias 
Lucidio Portella 
Marco Maciel 
Mario Covas 



4974 Quinta-feira I" DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1994 

Marluce Pinto 
Mauricio Correa 
Moises Abrão 
Nelson Carneiro 
Ney Maranbfu> 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito. 
o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -v o..;.;;, "sim• 

29 Srs. Senadores. Não houve voto c:omrári9 ~pem abstenção. 
Total de votos: 29. 
Não houve quomm. A votação fica adiada 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- As demais 

matérias ficam crim a apreciação sobrestada: 
São os seguintes itens adiados: 

2 

MENSAGEM N" 280, DE 1994 
Escolha de Autoridade 

(Incluído em Ordem do Dia nos temiós 
do art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em rumo único, do Parecer no 206, da Comissão 
de Constib.liÇão, JuSfiÇa -e Cidadania, sobre a Mensage~ no 2~0~ de 
1994 (n• 649/94, na origem), de 15 do corre!1le, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à. aprovação do Senado Fedenll o 
nome do Doutor VICEN1E LEAL DE ARAÚJO, Juiz do Tribunal 
Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília- DF, 
para exezcer o cargo de Ministro do SuperiOr Tribunal de Justiça. 
na va"ga reservada a Juízes dos nibunais Regionais Federais,. de
corrente da aposentadoria do Ministro José ~ido de CarraJ.ho 
Filho. 

3 

MENSAGEM N" 258, DE 1994 
Escolha de Chefe de Mi~ão Diplomática 

Discussão, em nuno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 258, de 
1994 (n• 530194, na origem), de 12 de julbo do corrente llJlO, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor ASDRUBAL PINTO DE UL YSSÉA, 
Ministro de Primeira Classe da C$reira de Diplomata, para exerw 
cer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Ucrâ
nia. 

4 

MENSAGEM N" 263, DE 1994 
Escolha de Chefe Qe Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comíssãci de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 263, de 
1994 (n° 550/94, na origem), de 15 de julho do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à (ieliberação do 
Senade a escolha do Senhor ITALO ZAPPA, para e*eccer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à República Socialista· do 
VIETNAM. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ A Presidência 
lembra que haverá sessão ordinária às 14h30min e, em seguida, 
sessão do Congresso Nacional. 

O SR. NEY MARANHÃO- Sr. PreSidente, peço a palavra 
êõnlo Lí®r para uma pequeria conltiiütaÇãõ~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lncena) - Tem V. Ex" a 
palavra. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Como Uder. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S:r-s e 
Srs. Senadores, recebi ofício da Confederação Nacio~ da Agri-

cultura que lerei para, depois. comentar, pois esse assunto é de 
grande importância para a agricultura de nosso País. 

"Senadra Ney Maranhão, 

A Confederação Nacioual da Agriculrura reuniu, 
boje, em Brasflia, presidentes das Federações da Agri
culrura da Região Centro-Sul, que analisaram os efeitos 
do Plano de Safra 94195, anunciado pelos Ministros da 
Fazenda e da Agriculnua, Abastecimento e Reforma 
Agrária, que decidiram, dentre outraS resoluções, "res
ponsabilizar o Governo Federal pelos problemas de vo
lume de abastecimento e de preços dos alimentos que 
vierem a ocorrer, comprometendo írremedíavehnente o 
plano de estabilização econôlnica". 

Tendo em vista o reconhecido interesse de V.Ex'"' 
pelos problemas do setor agropecuário e pOr seus refle
xos sobre o bem-estar dos brasileíros, de ordem do Se
nhor Presidente, estamos encaffiinharldo a ~ntegra do 
"Comunicado à Opinião Pública", que representa o pen
samento das lideranças rurais a respeito da política agrí
cola que vem sendo adotada no País. 

Respeitosamente, 

Otília Rieth Goulart- Assessorn Parlamentar. 

A CNA tem razão qUando alerta o Governo sobre o Plano 
de Safra 94/95. Sr. Presidente, V .Ex'"' já chamou a atenção dos par
lamentares para o problema de seu Estado, que poderia ser um dos 
maiores produtores de soja do Brasil. No entanto, a ladainha é a 
mesma, os erros continuam. 

O problema de abastecimento do País, cujas safras são esti-: 
madas em mais de 70 milhões de grãos, 30% se perdem nos cam
pos e nos armazéns; nos campos, por falta de estradas em boas 
condições nas áreas de escoamento desses produtos; nos annazéns, 
cm virtude da ladroagem que existe neles. Agora mesmo, para a 
cidade de Recife, foram encamillhadas 860 toneladas de trigo, 
através daquele projeto coordenado por Betinho, à população po
bre de Pernambuco. Foram também encaminhadas mais de 600 to
neladas de trigo para Alagoas. Pois. esse trigo estava: todo 
estragado-- nem porco conseguirá comê-lo- e está depositado nos 
armazéns. O Governador de Pern_am.buco, com muitO boa vontade, 
na tentativa de salvar 20% desse trigo - e não sei qua.D.to isso vai 
custar em matéria de transporte-, vai enviar o produto para a Pa
raíba. a fim de que o mesmo seja aproveitado nos moinhos daque
le Estado. Só 20% serão aproveirados, mas 1500 toneladas de trigo 
foram enviadas a Alagoas e a Pernambuco para ser transformado 
em macarrão. Macarrão para quem, Sr. Presidente? Para os pobres. 
O que aconteCerá se essa população desnutrida comer esse macar
rão'? Poderá até adoecer e morrer. 

Temos que mostrar essas coisas à Nação. 
Tomamos conhecimento do Plano de Safras, do projeto do 

Governo e verificamos que foram retirados da equivalência-produ
to o café, o cacau e a cana-de-açúcar, cultura que dá emprego a um 
milhão de trabalhadores; s6 no Nordeste, emprega trezentos mil 
trabalhadores. Entretanto, a_ cana-de-açúcar está fora da equivalên
cia-produto. 

s!-.-Presidente, aquele meu projeto, que está na Comissão de 
Economia., com parecer favorável do Senador Magno Bacelar so
bre equivalência-produto, será a solução para a agricultura deste 

_ País. Os- nossos agricultores e _pecuaristas. indistintamente, ~tão 
quebrados, porque boje, quando tomam dinheiro emprestado no 
Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em qualquer ou
tro banco, para plantar mil saCOs de feijão, pagam os mil sacos e 
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ficam devendo dez. E tudo hipotecado. Ninguém mais tem cora
gem de tomar dinheiro emprestado. 

Esses problemas são conseqüência da má-fé? da incom
preensão daqueles que querem se sustentar na miséria dos Outros, 
principalmente os tecnocratas. 

Temos o exemplo da China, que sempre cito aqui, um país 
pobre, com uma população dez vezes maior que a do Brasil, com 
as terras cansadas, somente 16% são agricuháveis, onde a maioria 
planta com as próprias mãos, na base da enxada. No Brasil. temos 
terras maravilhosas. Enquanto a Cbirul abastece 22% da população 
da terra,. com 600 bilhões de toneladas de grãos, onde tudo é apro
veitado, o Brasil produz 70 milbões de toneladas, 30% se perde 
nos armazéns da ladroagem e o restante, no campo, porque a safra 
não escoa 

Por isso, Sr. Presidente, temos 35 milhões de brasileiros 
morrendo de fome. Isso não pode continuar. Temos que nos juntar 
para resolver esse problema. V. Ex', que hoje está presidindo a 
sessão, que foi Governador do seu Estado, conhece muito bem o 
que é agricultura Hoje, o agricultor, o pecuarista, é um missioná
rio, é um indivíduo que ao invés de ser protegido é perseguido 
pelo governo. 

Sr. Presidente, quero me solidarizar com a: eNA~ com os 
agricultores e pecuaristas deste País, principalmente o micro, o pe
queno e o médio,_ que estão sem incentivo, sem as condições míni
mas para produzirem. 

Temos que fazer baixar os juros, Sr. Presidente, e acabar 
com essa TR que está matando o agricultor e o pecuarist~ fazendo 
minguar a nossa safra, sobretudo no Nordeste. _ 

Por isso repito sempre as palavras do gfãnde líder chinês 
Mao-Tsenmg: "Povo de barriga cheia não pensa em revolução". 
Essa solução tem que ser dada rapidamente, porque, do contrário, 
estaremos em cima de um barril de pólvora. Com o povo de barri
ga vazia. ninguém sabe o que pode acontecer. 

Encerrando as minhas palavras, saúdo a CNA pelas suas 
posições e me S:ólidarizQ, maiS uma vez, com os agricultores e pe
cuaristas deste País, todos aqueles que produzem para alimentar o 
povo brasileiro. Muito obrigado. (Muito beml) 

Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr. 
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pele Sr. Chagas Rodrigues, lo _ 
Vice,;.Presidente. 

O SR. PREsiDENTE (Chagas Rodrigues)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores. quero, neste 
dia, mais uma vez juntar a minha voz à daqueles Senadores que, 
com certa freqüência,_~ ~-e~~ _t:p.PWla_~ p!eJ~-~ atenção 
especial do Govemo para o setor agrícola Não desejo ciUe a minha 
postura seja semelhante à de um Dom Quixote que luta pór alcan
çar miragens ou coisas impossíveis. mas que esse pleito, de tanto 
ser aqui repetido, possa sensibilizar as mentes governamentais 
para que entendam que a redenção econômica do Brasil passa ine
xoravehnente pela agricultura. Particularmente no meu Estado, a 
agricultma é a solução do momento, tão grandes são as áreas jã 
plantadas, tão Vastas são aquelas que esperam para: ·serem desbra
vadas. 

Não resta dúvida de que foi a agriculnrra a grande propulso
ra do desenvolvimento do Mato Grosso e n'!o há dúvida- também 
de que é ela um grande sustentáculo da economia do Estado. 

Os núrne:ros têm demonstrado o grande salto que a agricul
tura aí deu nos últimos anos. Em 1985, eram UlJl milhão e oitocen
tos mil hectares cultivados. gerando uma produção de tfês milhões 

e duzentas mil toneladas de grãos. Em 1993~ a área cultivada sal
tou para dois milhões e novecentos mil hectares e a produção foi 
de sete milhões, cento e trinta mil toneladas de grãos. Esses núme

, I-os, além de mostrarem um crescimento de sessenta e um por cen
to na área plantada, indicam um crescimento de cento e vinte e três 
na produção. Mais do que o número em si. deve ser realçado o 
crescimento da produtividade, fato auspicioso para a agricultura 
brasileira, que, a cada ano, produz mais em menos terra. 

O objetivo traçado pelo Governo do Estado para o próximo 
ano é produzir dez milbões de toneladas de grãos, o que representa 
um crescimento de quarenta por cento na produção atual, ou, em 
outraS palavras. crescer quatto anos em apenas um. 

Tomou o governo estadual essa iniciãtíva por conhecer a 
potencialidade das terras do Estado, por saber que muito mais 
pode ser feito no sentido de incrementar a sua produção e pelo de
sejo de inserir novas áreas na frori.teira agríCola da região. Pai:a 
isso, adotciu uma iniciativa das mai"SiOUV~áveis e ouSadas: lei esta

-dual assegura isenção de oitenta por cento do Imposto sobre Cir
culação de Mercadorias e Serviços-- ICMS, para a produção que 
resultar de aumento na área plantada Assim, se, por hipótese, uma 
produtor aumentar a sua área cultivada de mil para mil e quinhen
tos: hectares, pagará apenas vinte por cento sobre os produtos co
lhidos nos qufuhentos hectares incorporados à área produtiva que 
já existia 

Não resta dúVida de que é esse um incentivo substancial 
àqueles que pretendem produzir. Todavia, essa medida, vista de 
fonna isolada, tem pouco efeito prático. Precisa ela ser comple
mentada par outras que garantam realmente o aumento da safra. 
Nesse rol, incluo três medidas, além daquelas que são de praxe a 
cada safra: a primeira é a abertura de uma linha especial de crédito 
para que os agricultores possam adquirir calcário e fazer a corre
ção do solo, aumentando, assim, a sua produtividade. A segunda 
diz respeito ao annazenamento. Embora o Estado conte com uma 
razoável rede de armaZenag~ é preciso que, em parceria com a 
União, encontre uma fórmula de otimizar a utilização desses espa
ços, evitando-se a perda de grãos. 

A terceira medida está relacionada com o problema mais sé
rio, em- terinos de S3.fra agrícola, enfrentado pelo Estado do Mato 
Grosso; é ele o dos transportes. Faz poucos dias, tive oportunidade 
de afmnar aqui dessa tribuna e, nesta oporblnidade, tomo a repeti
lo: as estradas do Mato Grosso se acabaram. Transitar por elas, 
principalmente em época de colheita é um verdadeiro pesadelo, 
tantos são_ ,os buracos e tão intenso.-6....9___.ttáfego ~E~ ~ai!Ünhões. 
Grandes também são os_prejuízos que à falta~ estradas têm 
acarretado às empresas transportadoras e, acima de rodo, ao Brasíl. 
Para as empresas são caminhões quebrados, viagens muito mais 
demoradas, com o conseqüente aumento do consumo de combustí
vel. Para o País, os prejuízos são muito mais elevados: significati
-va perda -de -produlOs-,---fretes muíro-mai-s--caros;-alimentos-rom 
preços muito mais elevados. Como se vê, são essas conseqüências 
indesejáveis e inadmissíveis num país que precisa lutar vorazmen-
te contra a fome e a miséria. --

Ao tempo, pois.-- em que rendo minhas homenagens à 
alvissareira e ousada iniciativa do Governo do Estado de 
Mato Grosso de praticamente isentar de ICMS os produtos 
colhidos nas novas terras incorporadas às áreas cultivadas, 
faço, mais uma vez, um veemente apelo ao Governo Federal 
para que não Se descuide da produção agrícola e para que 
não deixe a colheita perecer por falta de armazenagem ou 
por falta de estradas. 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concedo a 

palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 
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O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr.Presidente, sr-s e Srs. ·senad~ as es
tradas da Bahia estão sendo destruídas pelo descaso, pelo uso e 
pela falta de interesse em mantêM las operando convenientemente. a 
serviço da Bahia, mas também a serviço do Brasil. 

Na realidade, dada a sua posição geográfica, o Estado da 
Bahia fica a meio caminho de todas as principais rotas que ligam o 
Norte ao Sul e o Nordeste ao Oeste do País. 

Circula por tenitório baiano a maior parte das cargas, prin
cipalmente rodoviárias, que se deslocam dentro do Brasil. Segun
do estatísticas maiS recenteS, sabemos hoje que quarenta por cento 
do tráfego nas rodovias baianas não são gerados na Bahia. Isto 
quer dizer que a quase metade dos veículos que circulam pdas es
tradas do Estado, apenas passam pela Bahi~ pois estão demandan-
do outros E_staçlos. _ _ _ 

Esta situação privilegiada. contudo, Dão tem proPorcionado 
qualquer vantagem à B~ nenhuma compensação por parte das 
autoridades federais, no que se refere à manutenção, conservação 
ou mesmo à construção de novas estradas. _ 

O Governo da Bahia não pareCe sensível a estes problemas., 
nem mesmo quando alguns trechos rodoviários Da Bahia tomam
se assunto do noticiário policial, como tem acontecido seguidas 
vezes com a estrada com o trecho Barreiras-Brasília da BR-020, 
onde os assaltos a motoristas pareciam ter-se tOmado rotina. Preo
cupado com esta situação, oficiei, na época; ão Sr. Ministro Ru
bens Bayma Denis. dos Transportes, pedindo as devidas 
providências, pois o GovernQ da __ :a_@i<t não parecia preOcupado 
com o fato. Não soube de nenhmna providência no meu Estado 
para evitar que se repetissem os desmandos que ocorreram segui
das vezes naquela rodovia, próximo a Mimoso, perto da divisa 
com o Estado de Goiás. 

Talvez, dezoito ômbus e duas carretas _assaltadas, e mais de 
cento e vinte cidadãos roubados em menos de um mês, não sejam 
um assunto que deva preocupar o sono das autoridades estaduais. 

. çqmo ieSposta ao meu apelo, o Sr. :Ministro Bayma Denis 
me fez saber do seu pedido de complementação ao Orçamento da 
União, da ordem de mais de então cinqüenta e três bilhões de cru
zeiros reais, como crédito extraordinário para garantir a recupera
ção e a melhoria de mais de treze mil quilômetros de estradas em 
rodo o Brasil. ~ --~ ~ 

Neste acréscimo que se faz, mais um, a Bahia é trarada com 
uma igualdade que beira a injustiçã. pois, neste caso, a Babia é de
sigual e mereceria mn tratamento difeien.Cia.Qo, desigual. 

Infelizmente, porém, isto não foi feito. 
E este descaso tem provocado enormes prejuízos à Bahia e 

outros tantos ao Brasil. 
Veja-se, por exemplo, o caso da BR-116, que uDe o litoral 

brasileiro de Jaraguá no Rio Gr>nde do Sul até Fortaleza. no Cea
rá. A importância desta via de comunicaçãO-é de -tal ordem pãra o 
Nordeste que alguns já a rebatizaram e chamam-na de Rodovia 
Transnordestina. Uma via que põe em contato direto praticamente 
todas as capitais dos Estados nordestinos e tem em tetritório baia
no um dos seus grandes pontos de estrangula.Q:lento, pois o seu úl
timo trecho a ser asfaltado, . de pouco mais de cento e oitenta 
quilômetros, se acha em territóriO: da ~. 

Na Bahia também está o gargalo em que se transformou a 
BR-410, via de ligaçãO entre a importantfssb:b-a BR-110 e a já refe
rida BR-116 e que, apesar de-ter apenas-trinta e três quilômetros 
de extensão. é atuahnente uma das mais perigosas do País, signifi
cando uma verdadeira aventura a sua travessia. 

Por seu lado, a BR-325 é, neste seritiàO, -Uma ·es:trada emble
mática. Ela liga Aracaju, capital de Sergipe, ao município baiano 
de Juazeiro. Mas a estrada é asfaltada somente até a di\risa cóm a 

Bahia; daí em diante acaba a pavimentação, deixando esquecidas 
as comunidades de Coronel J:oão Sá, Pedro Alexandre, Jeremoabo, 
Canudos e Uauá. _ 

Esta sintação, definitivamente, não é capaz -de:!- -comover o 
governo da Babía. 

Há dias, a comunidade de Paulo Afonso saiu às ruas, povo e 
autoridades juntos. reivindicando uma atuação mais efetiva do 
DNER em defesa da simples manutenção do trecho Jerem.oabo
Paulo Afonso. da BR'llO,~cujas obras foram paralisadas desde 
1992, quando faltavam apenas dez quilômetroS para a sua comple
mentação, e se encontram paradas até hoje. 

São muitos e tristes os exemplos que temos para comprovar 
o descaso e a falta _de sensibilidade das autoridades federais e baia
nas para com as estradas que cruzam o seu território. São estradas 
que, repetimos, representam o desenvolvimento da Bahia. mas ga
rantem também o desenvolvimento de todo o Nordeste. E é triste 
constatar que, justamente em território baiano, se encontrem al
guns dos principais estrangulamentos que prejudicam e oneram os 
custos dessa ligação norte-sul, vital para o desenvolvimento dare
gião. 

Ao mesmo tempo, é lamentável que o descaso nacional para 
com as nossas rodovias suerpetne nas intenções das aútoridades 
constiruídas. pois não é possível qUe continuemos acionanôo as 
chamadas "Operações Tapa-buracOs". que nada fazem a não ser os 
remendos rasos, como dizem os documentos técniCos. 

Remendos rasos de competência, rasos de alcance, rasos de 
efetividade. Remendos que. apesar de meros remendos, deverão 
custar ao Brasil mais de cinqüenta e três bilhões dos velhos cruzei
ros reais, como diz o pedido de suplementação orçamentária-a ser _ 
votado. 

Remendos rasos de gestão administrativa e de sentimefitó 
de brasilidade porque, se é verdade que governar já não é mais 
apenas abrir estradas., como disse o1;1trora o Presidente Washington 
Luis, governar continua sendo a capacidade de agir_proativamente,. 
de se antecipar e de planejar para que se possa dar condições ao 
País para produzir, crescer e bem viver. A isto poderíamos chamar 
de governar. E para governar é preciso garantir a plena operação 
dos equipamentos sociais. Mas mantê-los operando é mera obra de 
sustentação; nada cria, nada acrescenta, nada agrega. 

Governar não é, com certeza. remendar estradas. 
Não podemos nos conformar em esperar que os Poderes da 

República se unam e juntem seus preciosos esforços apenas para 
garantir a execilção de un:ia "Operação Tapa-buracos". 

-- ~ao é possível aceitar.:.se cOmo fatalidade a falta de capaci
dade administrativa dOs que permitiram que ~ estradas da Babia 
chegassem à_siruação de descalabro em que se encontram. 

Não é possível aceitar-se como coisa normal que um País 
como -o-Brasil, carecendo urgentemente_ de recursos para crescer 
em busca da prosperidade, possa manter Sua rede viária estrangu
lada, como ocorre agora, devido ao desgoverno que assolou aBa
hia nos últimos tempos e que permitiu a -deterioração das rodovias 
que unem o Nordeste ao Sudeste, por essa que é a grande via de 
desenvolvimento da região nordestina. 

Um estrangulamento que sufoca o crescimento nõrdestino, 
uma região que. depois de aprender a conviver coin a seca. parece 

-Ser-chamada hoje ao difícil aprendizado da convivência com a in
cúria e o descaso. 

Não podemos nos acomodar diante deste problema. E não 
nos acomoda:mos na mesma medída em que cobramos a implanta~ 
ção de uma política de transportes que inclua a clara definição de 
diretrizes de abertura de novas estradas. 

Qamamos por um melhor aproveitamento de nossas vias 
fluviais navegáveis, pela criação de um verdadeiro sistema de na-
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vegação fluvful capaz de nos garantir transporte de boa qualidade, 
com enorme margem de segurança e a custo muito menor do que o 
custo atual do transporte rodoviário. 

Sonhamos com o dia em que as nossas ferrovias deixariio 
de ser sempre associadas a anti.güidades, como se o trem tivesse 
deixado de ser o mais econômico e o maís reD.tâvel dos meios de 
transporte de carga em todo o mundo. 

E ainda veremos o dia em que o Brasil terá um sistema ro
doviário operando em condições sansratona:s, quando não se terá, 
como temos hoje, o custo operacional da tonelada transponada, 
onerada de modo significativo pelo péssimo estado das rodovias 
que aumentam o consumo de combustível, dilatam os prazos de 
viagem, destroem os veículos, aumentam os riscos de roubos e as
saltos, e ainda põem em risco a própria vida dos nossos motoristas. 

Nosso desejo nos levaria a querer ver implantado no Brasil, 
um sistema de navegação de cabotagem, ~sistema de navegação 
que ocupasse todo este incrível potencial óe costas com que a na
b.lreza nos honrou. ~ 

Permitimo-nos o-luxo de querer ver-outra vez comPanhias 
nacionais de navegação transportando por mar a riqueza nacional, 
a custos muito mais razOáveis. Iiúelizmertte o -que vemos é muito 
diferente. Hoje, os nossos poucos cargueiros são arrestados em_ 
portos estrangeiros, como garantia do pagamento de dívidas. 

GostaríamoS de ver este Brasil, que há dois anos atrás dis
punha da terceira maior malha rodoviária do iriU:ndo, ocupai uma 
posição mais homosa no que se refere aos fudices de pavimenta-

ção. De fato, tínhamos em 1992, um milhão, quatrocentos e oitenta 
e quatro mil e setecentos e cinco quilômetros de rodovias, o que 
nos gáiãhtia o terceiro lugar do mundo, à frente da China e do Ca
nadá, para citannos apenas outros dois gigantes. Mas nessa mesma 
época éramos o nono entre os de menor índice de pavimentação, 
dividindo as honras com Nicarágua. Colômbia e Djibouti. 

Não foi isto o que sonhainos para o Brásíl. 

Não é isto o que queremos para a Bahia. 

Mas, se não há solução de médio prazo que nos evite agora 
o risco de morrer assaltados às margens da estrada de que nos leva 
de Brasília a Barreiras; aceitemos o que nos promete o Sr. Minis
tro Bayma Denis, adiemos os nossos sonhos, e lutemos pela apro
vação dos recursos que nos irão garantir a execução do "Programa 
Tapa-buracos" das rodovias nacioriais. 

Era o que tínhamos a dizer, Senhor Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o 
Sr. Chagas Rodrigues, r Vice-Presidente, deixa a ca- ' 
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Cam
pos, r Secretário. - -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Não há mais ora
dores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, de
signando para a sesSãO ordinária a realizãr-se-hoje. às 14h30min, a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 44, DE 1993 

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

Votação, em turno hnico, do Projeto de Decreto 
Legislátivo no 44, de 1993 (n° 250/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissap da RÁDIO 
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifo.são 
sonora em freqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado do 
Rio Grande do Sul, tendo 

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

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 



4978 Quintl-feira ! 0 DIÁRIO .DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) . - Setembro de 1994 

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

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 45 DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253/93, na Câmara dos-Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
CAPINZAL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Capinzal, . Estado de . Santa 
Catarina, tendo 

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

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

- zo pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e · procedimentos concernentes à 
proposição. 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 46, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto <;le Decreto 
Legislativo n° 46, de 1993_(n° 248/93, na Câmara dos Deputados), 
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que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO 
FRATERNIDADE LTDA . .para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em .freqüencia modulada na Cidade de Araras, Estado de 
São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, erri substituição à 
Comissão de Educação: 

, 
- fO pronunciamento: Relator: Senador Alvaro Pacheco, 

favorável ao projeto; 
- r pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro 

pela regularidade dos atos e procedimentos · concernentes 
proposição. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 48, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da· RÁDIO JORNAL 
DO BRASIL LTDA., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, tendo 

- ---- -.-........... ., - - ~ ,-"- :: -- -- - , -

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator:· Senador Aure 
Mello, em substituição à Comissão de Educação:. 

- 1 o pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos 

nrocedimentos concernentes à orooosicão. 
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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 n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da MDIO 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, ttm substituição à 
Comissão de Educação.. / 

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorâvel ao projeto; _ . 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos- .ates e procedimento~ concernentes à 
proposição. 

- ·-_ 6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVON° 52, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto -de Decreto 
Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246/93, 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 
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Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação: 

- 1° pronunciamento: Relator: SenadorNey Maranhão; 
- r . pronunciamento: Relator: Senador ALfonso 

Camargo, pela regularidade dos atos e- procedimentos 
concernentes à proposição. 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 55, 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 n° 55, de 1993 (n° 267/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à PAQUETÁ 
EMPREENDIMENTOS LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Floriano, 
Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, ;R-clatoc:.$enador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

8 
PROJETO DE DECRETOLEGISLATIVO No 7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 37S, VIII, do 
Regimento Interno) 

. Votação, em turno único, do ~rojeto de: Decreto 
Legislativo n° 7, de 1994-{n° 308/93, na Câmara dos Deputados), 
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que aprova o ato que renova a outorga deferida à RÁJ)/0 
CULTURA DE TIMBÓ LTDA., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda _média na cidade de Timbó, Estado 
de Santa Catarina, tendo . . . . . . . . . . . . . . .. 

. Parecer favorável, proferido ~m :Plep.ário;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, vm, do 
· · Regimento interno) 

Votação, em · ·. turno único, do Proj(!to de Decreto 
Legislativo n° 9, de 1994 (n° 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 (televisão) na Cidade de Santarém,. Estado do 
Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão cie Educação . 

. . · . lO . . - o 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 10, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto oe ·Decreto 
Legislativo n° 10, de 1994 (n° 297/93, na Câmara dos Depu?dos), 
que aprova o aiO- que outorga permissão à FUNDAÇAO Pe. 

· URBANO THIESEN par-a · executar serviçb · de · radiodifusão 
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·sonora. em freqiiência· modulàda, com fins exclusiVamente 
educativos; na Cidade de lfovo Hamburgo, Esiado do Rio Grande 
do Sul, tendo 

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

.:. ·r· pronuneiâmentó: . Reiator: Senador· João França, 
~ favorável-ao projeto; · · · · · · · · · · 

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

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NC? 11, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 37~ Vlll, do 
Regimento Intem_o) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 11, de 1994 (n° 265/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à S.A. 
RÁDIO VERDES MARES, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará, tendo 

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

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 12, DE 1994 

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

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

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: 
Senador Meira Filho, em substituição à Comissãô de· E-ducação: 

- 1 o 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, vm, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252/93, na Câm~ dosDeputados), -
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
ARAGUAIA LTDA. paràexplorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, 
tendo _ ·" 

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

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 19, 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° 19, de 1994 (n° 254/93, na Câmara dos Deputados), 
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que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV 
TOCANTINS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de 
Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão dé Educação. 

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 23, DE 1994 

(Em regime de U)"gência, nos termos do art. 375, Vlll, do 
·Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 23, de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o. ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
MONTANHÊS DE BOTELHOS LTDA. para eXplorar serviço de 
radiodi/zsuão sonora em onda média na Cidade de Botelhos, 
Estado de Minas Gerais, tendo 

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

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 24, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 24, de 1994 (n° 328/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO DE 
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ENSINO SUPERIOR DO VALE- DO SAPUCÁ{pàra -executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüênciàmodulada, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portela, em substituição à Comissão de Educação. 

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 62, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto. de Decreto 
Legislativo n° 62, de 1993 (n° 268/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
SOCIEDADE RÁDIO VILA REAL LTDA, para explorar serviço 
de ràdiodifusão sonora em onda média na cidade de Cuiabá, 
Estado de Mato Grosso. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

18 ~· 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 64, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 64, de 1993.(n° 275/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE SIA para 
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explorar serviço de radiodifusão de sons e imagéns (televisão), na 
Cidade de Londrina, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação) 

19 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 69, DE 1993 

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

Discussão, em tui'llO único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 69, de 1993 (n° 313/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO MARIANA 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada . na cidade de Mariana, Estado de Minas 
Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 21, DE 1994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 21, de 1994 (n° 292/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da FM RÁDIO 
INDEPENDENTE DE ARCOVERDE LTDA, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
Cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco. (Dep~ndendo de 
parecer da Comissão de Educação) 
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21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO-No 26, DE 1994 

(Incluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, 
parágrafo único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 26, de 1994 (n° 344/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova_ o ato que outorga permissão à RÁDIO CAMPOS 
DOURADOS FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência _modulada na Cidade de Medianeira, 
Estado do Paraná. (Dependo de parecer da Comissão de 
Educação) 

22 
----'-'-- A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 16, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
16, de 1994 (n° 2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o 
art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços 
notariais e de registro, tendo 

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

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

- de Plenãrio, Relator: Senador Magno Bacelar, em 
substituição à Comissão de Constituição, Justiça ·e ·Cidadania, 
pela rejeição das emendas U0 S 3 a 26, de Pleriârio. 
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23 
MENSAGEM No 287, DE 1994 

Quinta-feira j• 4989 

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

Mensagem n° 287, de 1994, através da qual o Senhor 
Presidente da República solicita seja autorizada contratação de 
operação de crédito externo no valor equivalente a até duzentos e 
trinta e nove milhões de dólares norte-americanos, junto ao 
Brazilian American Merchant Bank - BAMB :. Grand Cayman, 
destinada ao financiamento para aquisição,· pelo Exército 
Brasileiro, de bens e serviços no mercado internacional, dentro do 
Programa de Modernização da Força Terrestre .. (Pependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

24 
MENSAGEM No 288, DE 1994 

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

Mensagem n° 288, de 1994, pela qual o Presidente da 
República solicita seja autorizada a contratação. de operação de 
crédito externo, no valor equivalente a até cento e oitenta e cinco 
milhões de dólares norte-americanos, junto ao Brazilian American 
Merchant Bank - BAMB - Grand Cayman, destinada· à aquisição, 
pelo Exército Brasileiro, de bens e serviços, no mercado 
internacional, dentro do Programa de Modernização da Força 
Terrestre. (Dependendo de parecer da Com.issão de Assuntos 
Econôrnicos) 



4990 Quinta-feira j• DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) 

25 
MENSAGEM No 289, DE 1994 

Setembro de 1994 

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

Mensagem no 289, de 1994, através da ·qual o Senhor 
Presidente da República solicita seja autorizada contrataçã(} de 
operação de crédito externo no valor equivalente a até duzentos e 
cinquenta milhões de dólares norte-americanos, junto ~o Brazilian 
American Merchant Bank - BAMB - Grand Cãyman, destinada ao 
financiamento para aquisição, pela Marinha do Brasil, de bens e 
serviços no mercado internacional, dentro do Plano Parcial de 
Obtenção e Modernização da Marinha- PPOM. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

26 
MENSAGEM No 290, DE 1994 

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

Mensagem n° 290, de 1994, através- da quál o Senhor 
Presidente da República solicita seja autorizada contratação de 
operação de crédito externo no valor equivalente a até cento e 
oitenta e um milhões de ·dólares norte-americanos, de principal, 
junto ao Brazilian American Merchant Bank - BAMB - Grand 
Cayman, visando a aquisição integral de bens e serviços, no 
mercado interno, pelo Ministério da Aeronáutica, no âmbito do 
Programa de Reaparelhamento e Modernização da Força Aérea 
Brasileira. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Econômicos) 



Setembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

27 
MENSAGEM No 291, DE 1994 

Quinta-feira 1° 4~91 

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

Mensagem n° 291, de 19~4, pela qual o Presidente da 
República solicita seja autorizada a contratação de operação de 
crédito externo, no valor equivalente a até cento e dezenove 
milhões tie dólares norte-americanos, de principal, junto ao · 
Brazilian American Merchant Bank - BAMB - Grand Cayman, 
destinado à aquisição integral de bens e servis:os, no mercado 
interno, pelo Ministério da Aeronáutica, no âmbito do Programa 
de Reaparelhamento e Modernização da Força Aérea Brasileira. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

28 
OFÍCIO No S/62, DE 1994 

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

Oficio n° S/62, de 1994, através do qual·o Banco Central 
do Brasli solicita seja autorizado o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul a alterar o percentual de rolagem de sua dívida 
mobiliária vencível no 1° semestre de 1994. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econôrnicos) 

. 29 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 184,. DE 1993 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara no 

184, de 1993 (n° 1.568/91, na Casa de origem), que dispõe sobre 
a concessão de desconto nos valores dós ingressos em 
espetáculos . culturais e artísticos para pessoas idosas ou 
portadoras de deficiênciafisica, tendo 
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Parecer sob n° 150~ de 1994, da Comissão 
- de Assuntos Sociais, favorável com Emendas de n°s 1 e 

2 - CAS, que apresenta 
. 30 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 27, DE 1991 -
COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto 9e 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, Relator: Senador 
Ney Maranhão, eín substituição à Comissão· de Assuntos 
Econômicos. 31 

REQUERIMENTO No 484, DE 1994 
Votação, em turno único, do Requerimento n° 484, de 

1994, do Senador Marc;o Maciel, splicitando, nos termos 
regimentais, a convocaçã<Ldo Presidente e do Secretário do 
Conselho Nacional de Segurança Aliment~ (CONSEA), Dom 
Mauro Morelli, Bispo de Duque de Ca'Xias e -,Doutor Herbert de 
Souza (Betinho), para Pr-estar, perante o Plenário 'do Senado 
FederaL esclarecitl1~11tos soQre o quadro de mortaliqade infantil no 
J:Srasil, especialmente nas regiões mais pobres, e apresentar as 
sugestões e medidas que o órgão proporá ão Senhor Presidente da 
Repúblic~ com vistas a enfrentar tão grave questão. · 

• ' ' ' c < •• ' H • ' ' ..• · ~32 ' . 
Apreciação do Edital de Privatização da Empresa 

Brasileira de Aeronáutica S. A. - Embraer,. IJ.OS termos da 
Resolução no 53, de 1994, do Senado Federal. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) L 
1 ~~ r 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)-Está~ a sessão. (Levanta~se sessão às 12h5:2min.) 
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Ata da 1168 Sessão, em 31 de agosto de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues, Júnia Marise e Magno Bacelar. 
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES ~Cordialmente, - Senador Epitácio Cafereira, Líder do 

OS SRS.SENADORES: PPR. 
Affonso Camlugo- Alufzio Bezerra- Carlos De' carli- Carlos 

Patrocínio - Chagas Rodrigues - Coutinho Jcxge - Dario Pereira -
Di=u Camefro- Divaldo Suruagy- Edwrdo Suplicy- Epitácio Ca· 
feteira- Flaviano Melo -Francisco Rollemberg - Gerson Camala
Gilberto Miranda- GuiThenne Palmeira- Oliveira Airton- Hmnber· 
to Luoena- Hyde~Freitas -lrapuan Costa Júnior:.. Jacques Silva
João Calmon- João França- João Rocha- Jonas Pinheiro -Jônice 
Tristão- Josaphat Marinho- José Eduardo- José Fogaça -José Pau
lo Biso!- José Richa- Júlio Campos- Júnia Marise- Jutahy Maga
lhães - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha -
Lourival Baptista- Lncídio Portela- Magno Barcelar- Mansueto de 
Lavor - Márcio Lacerda - Marco- Maciel - Mário Covas -: Marluce 
Pinto~ Mamicio Corrêa- Mauro Benevides - Meira Fllbo- Moisés 
Abriio - Nabor Júnior - Nelson Carnefro - Ncy Miili!nbão - Odacir 
Soares - Rachld Saldanha Detzi - Reginaldo Duarte- Ronaldo AJa. 
gão- Ronan Tito- Ruy Bacelar- Teotonio Vilela Filho- Valmir 
Campelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre· 
sença acusa o comparecimento de 61 Sis~ -Senadores. Havendo 
número regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossOs trabalhos. 
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1° Se-

cretário". - - ---

São lidas as seguintes 
Brasília, 30 de agosto de 1994 

Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR, va

lho-me deste para indicar os nobres Senadores Hydekel Freitas e 
Carlos Alberto De'Carli, como Titular e Suplente, respectivamen
te., em substi.ru.ição aos Senadofes anteriormente indicados para in
tegrar a Comissão- Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
admissibilidade da Medida Provis&ían" 593, de 25 de agosto de 
1994 que "dispõe sobre o exercício das atnbuições institucionais 
da Advocacia-Geral da União, em caráter emergencial e provisó
rio, e dá outras providências". 

Na oportunidade, renovo os meus ptotestôs de elevada esti
ma e distinta consideração. 

Cordialmente, - Senador Epitácío Cafeteira, Líder do 
PPR. 

Brasília, 30 de agosto de 1994 

Senhor Presidente, 
Em nome do Partido ProgressisJA Refrnjnador- PPR,_ya

Iho-me deste para indicar o nobre Senzttlor Moisés Abrão e meu 
próprio nome, como como Tiru.lar e Suplente, respectivamente, em 
substituição ãoS Senadores anteriormente indicados para integrar a 
Comissão Mista inCumbida de emitir parecer -Sobre a admissibili
dade da Medida Provisória no 592, de 25 de agosto de 1994 que 
"altera o art. soda Lei n° 7.862, de 30 de outubro de 1989, que dis
põe sobre a renumeração das disponibilidades do Tesouro Nacio
nal". 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. 

Brasília, 30 de agosto de 1994 

Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR, va

lho-me deste para indicar os nobres Senadores Louremberg Nunes 
Rocha e Affonso Camargo, 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 Provisória no 591, de 25 de agosto de 
1994 que "dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano 
de Seguridade Social do Servidor Público Civil ativo dos Poederes 
da União. das autarquias e das fundações públicas., e dá outras pro
vidências". 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. 

Cordialmeute, - Senador Epitáclo Cafeteira, Líder do 
PPR. 

Brnsília, 31 de agosto de 1994 
Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista. Refonnador - PPR, va

Jho-me deste para indicar os nobres Senadores Carlos De'Carli e 
Moisés- AOaõ,' como Tín.tlar e Suplente, respectivamente, em 
substi.n.tição aos Senadores anteriormente indicados, para integra
rem a ConüSSão Mista incumbida de emitir parecer sobre a admis
sibilidade da Medida Provisória n• 590, âe 25-8'94, qúe "Organiza 
e disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Pianejamento e 
de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras providências. 

Na o_pornmidade, ~vo os meus _protçStOs de elevada estima 
e disdnta consideração.- Senador Epitado Cafeteira, Líder do PPR 

Brnsilia, 30 de agosto de 1994 
Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR, va

lho-me deste para indicar os nobres _Senadores Hydekel Freitas e 
Levy Dias, como Timlar e Suplente, respectivamente, em substi
tuição aos Senadores anteriormente indicados, para integrar a Co
missão 1\.fista incumbida de emitir parecer sobre a admissibilidade 
da Medida Provisória n• 589, de 25-8-94, que "Dispõe sobre a as· 
sunção. pela União, de crédito da Expon Development Corpora

-tion - EDC e de debênrures emitidas pela EMBRAER -_Empresa 
Brasileira de Aeronáutica S.A., bem como sobre a uti.IízaÇão de 
crédito da União junto à EMBRAER". 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada estima 
e disdnta consideração.- Senador Epitacio Cafeteira, Líder do PPR. 

Bra5ília, 3o ele agosto de 1994 
Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Reforinador - PPR, va

lho-me deste para indicar os nobres Senadores Jarbas Passarinho e 
Loutemberg Nunes Rocha, 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 no 588~ de 25-8-94, 
que "Altera aLei no 8.031, de 12-4-90, e dá oUtras-proVidências". 
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Na oportunidade., renovo os meus protestos de elevada estima 

e distinta consideração.- Senador Epitacio Cafeteira. Líder do PPR. 
Brasília. 30 de agosto de 1994 

Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressistà-Refonnador- PPR.., va

lho-me deste para indicar os nobres Senadores LUCÍDIO POR
TEl.LA e AFFONSO ~00, como "]"itular. e Suplente, 
respectivamente, em substitwção aos Senadores anteriormente in
dicados. para in~~ _a Comissão Mista incumbida de emitir pare
cer sobre a admisSI.bllidade da Medida Provisória no 585, de 24 de 
agosto de 1994, que "dispõe sobre a vinculação da Fundã.ção Osó-
rio. e dá outras providências -- -----

Na opornmidade, renovo os meus protestos de elevada esti-
ma e distinta consideração. --

Cordialmente,- Senador Epitado CafeWra, Líder do PPR 
OF/GlJPFIJN" 222194 Brasília. 31 de agosto de 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me- a Vossa Excelência para. na 

qualidade de Líder do Partido da Frente Liberal, indicar o nome do 
Senador Airton Oliveira. a fim de. em -substituição ao Senador 
Henrique Almeida, ora licenciado, integrar as Comissões -Mistas 
destinadas a examinar as seguintes: 

L Medidas Provis6rias n..s 571 e 581. como Ti rolar; 
2. Medidas Provisórias n.,s 576, 587 e 594, como Suplente. 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa EXCclência 

protestos de estima e apreço. - Senador Marco Maciel, Líder do 
PFL no Senado Federal . . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Serão feitas 
as substituições solicitadas. -

Concedo a palavra ao primeiro orador inscritO~ nobre Sena
dor Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PPL- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente. S~5 e_ Srs. Senadores, uso da 
palavra, na sessão ordinária de hoje, para fazer Um breve registro 
sobre assunto que considero fato relevante para os interesses do 
bem- estar da população de Serg;pe. -

No último dia 27. sexta-feira, no auditório da Sociedade 
Médica de Sergipe, com a presença de profiSSionais da Medicina 
do Estado e outras regiões, inclusive de São Paulo, foi solenemen
te instalada a Comissão Sergipana de Combate ao Tabagismo, li
gada à classe médica. o que resulta numa importante decisão dos 
médicos do Estado em se engajarem efetivamente cOmo conselhei
ros e assistentes dos seus pacientes na Campanha de Combate ao 
Fumo. considerado por todos que militam na saúde como substân
cia tóxica e CãiiCerígena altamente perniciosa. 

Fui distinguido com o convite para ser o Presidente de Hon
ra desta Comissão~ composta ·por expoentes da Medicina em Ser
gipe, cuja i:ilstituição cong~ _ eiíl São Paulo é presidida pelo 
pro.fessor José Ro.sem.berg, que também esteve presente àquela so-
lemclade com o Dr. Antonio Pedro Mirra. - .. 

Em Sergipe, fazem parte dessa Comissão médicos renoma
dos, entre eles, especialistas em onc~logia e pneumologia, áreas 
profundamente afetadas pelo efeito do fum._o. -

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição com o meu -
pronunciamento do texto da palestra que proferi naquela ocasiãO -
ao grande público que esteve presente à solenidade realizada na 
Sociedade Médica de Sergipe, a cujo presidente, nr: Lúcio Anto
nio Prado Dias, agradeci a oportunidade que me deu de falar à 
classe médica de Sergipe, e a escolha do meu nome para Presiden
te de Honra da referida Comissão. 

DOCUMENTO A (!UE SE REFERE O SR. LOU
RNALBAPTISTAEM SEU PRONUNCIAMENTO: .. 

Senhor Presidente da Sociedade MédiCa Sergipana, 
Autoridades presentes. · 
ilustres convidados que nos honram com as suas presenças. 
Meus senhores e minhas senhoras. 
O evento que hoje se realiza aqui no Auditório da Socieda

de Médica de Sergipe é, para todos nós que fazemos parte da co
munidade consciente contra o fumo. um acontecimento de 
relevante importância, que formaliza uma postura veemente dos 
médicos sergipanos contra o tab~smo, já identificado no mundo 
inteiro, pelos cientistas e pesquisadores, como o grande inimigo da 
saúde pessoal e pública. 

- Es~o~_nesta campanha contra o fumo há mais de 10 anos, e 
durante estes anos tenho recebido em minha casa e no Senado 
~uitas J>?blicações, cartas. relatórios, recortes de joinaís e oUtros 
informatlvos sobre as pesquisas, conClusões e medidas relaciona
das com o tabagismo e a luta da ciência, dos governos e-da socie
dade para ~nret: este ~elo que, a cada ano, vem fazendo, por 
doenças, multas mcuráveiS, e mortes. milhões de vftim.as no mun
do, somente no Brasil um desastre anual de IOOmilmortes. 

-Sabemos que está definitivamente comprovado que o vício 
do fumo causa, inevitavelmente ao fumante., vários tipos de cân
cer, principahnt?D.te o câncer de pulmão, é responsável pelo enflSe-
ma pulmonar, as bronquites Crônicas e problemas respiratórios e 
cardiovasculares. 

. O fumo prejudica a todos, .!lOS que fumam e aos que se 
aproxrmam dos que fumam, bem como aos que respiram da mes
ma atmosfera ambiental. 

. O :furiio não traz nenbmn benefício a ninguém, nem_ao País, 
pots, apesar de pagar uma fábula de impostos ao Governo, os fu
mantes, pela procura antecipada do sistema de saúde e da previ
dência social, causam mais despesas do que a indústria e 
comercialização dos cigarros geram de receitas para o setor públi
co, e isto já foi comprovado nem aos fumantes. 

O tabagismo foi um dos hábitos mais irracionais que a nos
sa civilização adquiriu nos últimos 400 anos. 

Este vício causa prejuízos imensuráveis à sociedade, se con
s~-mos os v~.?~ de pe~ concretas e tãrilbém os aspectos 
subjettvos e de difícil contabilidade, como, por exemplo o rebaixa
mento da qualidade de vida pelo mal estar físico, pela dependên
cia, a perda gradativa da aptidão física. da capacidade respiratória 
e o surgimento de sintomas relacionados com. o envelhecimento 
precoce, como o enrugamento da pele, a impotência sexual e a ar
teriosclerose, aspectos negativos que se resumem no próprio en
curtamento da vida. 

. Segundo informações que foram-di~lg~ DOs -depoimen
tos f~~ por conferencistas e palestrantes do Primeiro Congresso 
BraSlleiro Contra o Tabagismo. promovido pelo Ministério da 
Saúde., que durante o exercício de 1994 estaria disposto a desem
bolsar quatro milhões de dólares em programas de combate ao 
fumo, o vício de fumar, além das mazelas que provoca e das esta
tísticas mais conhecidas como as relacionãaas conf"a incidência de 
câncer de pulmão. enfarto, enf.t.sema pllhnonãr e doenças -Ciurlio
vascul~s,_ a ele ~da podem ser atribuídos os seguintes dados 
-~tes como: -

- "O câncer de laringe não tem outra causa que não seja o 
cigarro"; - -

- Atualmente o B~il,_que é o maior exportador mundial 
de fumo, produz 630 mil toneladas do produto. sendo 242 mil 
para exportação, tendo faturado, no ano passado 6,1 bilhões de 
dólares. conforme dados publicados pela ABIFUMO, e isto 
m~s~a a desigualdade que_ deve estimular, principalmente, aos 
med1cos, no enfrentamento do vício em face da dimensão deste 
poder econôrnico; 



Setembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI) Quinta-feira 1° 4995 

- Embora não tenhamos estatísticaS c:On.fiâveis para o caso 
brasileiro dos prejuízos causados pelo fumo, em Valores monetá
rios, temos sérios motivos para nos preocupar porque noS Estados_ 
Unidos dados oficiais confi:rm.aram que 120 bilhões de d6lares são 
gastos anuahnente em decorrência do_ vício de fumar, incluíndo-se 
neste cálculo os dispêndios com traiamento médico~ prevídência. 
perdas no trabalho e morte precoce; 
, - 8% de todos os custos médicos nos Estados Unidos são 
absolutamente atribuídos ao fumo, onde cerca de 70 bilhõCs de dó
lares são gastos apenas em--fe:ffiédiOs, consultaS médicas e seguri
dade. 

O problema do Tabagismo não é apenas um problema de 
saúde, uma questão médica que requer pennanentes cuidados, es
tudos e pesquisas, ele é, principolmente, um grande problema só
cio-econômico, num p_aís, COmo o nosso, de grandes carências, 
quando pensamos que grande parte da enormetãn.ua de bilhões de 
dólares e gastos e prejuízos promovidos pelos 30 milhões de fu
mantes brasileiros acaba smido paga por toda a população do nos
so País, estimada em ISO milhões de pessoas, Onde muita gente 
ainda morre de fome e de outros sintomas de :rn:is_éiia. e é revoltan
te sabermos desta realidade quando estes bilhões de d6lares resul
tantes dos prejuízos causados pelo víciO do _fumo, somados ao 
enorme montante de recursos investidos pela indústria fumageira 
na produção e no consumo poderia ser melhor aplicados em outros 
setores mais prioritários na economia do País, como, por exemplo, 
na produção de alimentos. 

A título de ilustração, gostaria d~ comentar neste ilosso en
coo~ que retine pessoas esclarecidas, principalmente médicos, 
que como eu sabem dos males terríveis, dos estr~_o~ !lluitas-vezes 
irreversíveis, que o hábito de fumar causa aos fumantes, o fato de 
que a Hidrelétrica de Xing6, provavelmente a maior obra civil em 
andamento neste fmal de século na América Latina, que vai acres
centar 18 bilhões de quilowatts/hora à produção de energia elétrica 
do País, o que representa 25% de todo o potencial hidreléttico da 
região Nordeste, custará apenas 3,2 bilhões de dói~. benefici<l?
do, diretamente, mais de 40 niilhões de pessoas, um motltãnte 
muito menor do que gastamos por ano para cuidar dos doentes do 
fumo. 

A ciência e os eStudiosos têm n;t~do, e os dados estatístí
cos e õutias informações que vêm sendo publicadas têm· demons
trado com uma lógica irrefutável, que o fumo e o tabagismo não 
apenas adoece e mata o fumante, o fumo e o tabagismo fuzem um 
grande mal ao Brasil. 

E faço ~~ 3fumações consciente de que as minhas pala
vras são bem recebidas por todos os que aqui se encontram neste 
auditório da Sociedade Médica de Sergipe, onde se identificam 
profissionais de elevado conceito na Medicina, entre os quais 
aqueles que juntos comigo vão integrar a Comissão Sergipana de 
Combate ao Tabagismo da Sociedade Médica de Sergipe, por oca
sião de suá solene instalação, porque todos_ nóS qüe farefuõS pane 
desta importante Comissão, eu Lourlval Baptista..<?._~- Qietrich 
Todt, desejamos, intensamente. o bem _das pessoas e o bei:õ. do 
Brasil. 

Muito me alegra a prestigiosa presença entre riOs, no áto so
lene desta reunião, de dois grandes nomes n!!clonais, que_ gozam 
de elevado conceito na comunidade cientffic_::a_do exterior; com 
uma imensa folha de serviços prestados a esta cruzada que se de
senvolve no Brasil contra o tabagism~ e que vieram de São Paulo 
para assistir a este evento~ Trata-se do D;". José_ Rosemb~g. -~ 
cientista brasileiro profundamente engajado nesta_ campanha con
tra o fumo, e o Dr. Antonio Pedro Mirra, um especialista em regis
tras de câncer no Estado de São Paulo, o outro"' renomado 

professor de Tisiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Pon
tifícia Universidade Católica de São Paulo, ambos componentes 
do Grupo Assessor do Ministério da Saúde para o Controle do Ta
bagismo, do qual faço parte, e cada um deles, respectivamente, 
Presidente e Secretário da Comissão Nacional de Combate ao Ta
bagismo. 

Portanto, para nós, que estamos iniciaildo a partir de hoje as 
atividades dessa Comissão Sergipana de Combate ao Tabagismo, é 
uma grande satisfação, oportt.m:idade e estímulo contar com apre
sença de tão ilustres visitantes, meus amigos de longa data. 

Finalizando, quero relembrar, como já flz várias vezes no 
Senado, onde tenho falado sobre o tabagismo sempre que surge 
um fato novo que mereça ser divulgado e comentado, que a nossa 
luta não é contra o fumante, que está a merecer a nossa ajuda e a 
nossa caridade, a nossa luta é contra o fumo, que está a serviço da 
doença e da morte, porque o nosso ideal, o ideal do médico, é a 
vida-

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre se;nador Eduardo Suplicy. 

O SR- EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, ontem. durante a apresentação do Jornal Nacio
nal. assisti. pela Rede Globo de Televisão, a uma cena bastante 
forte: longas filas de uma população extremamente pobre no Mu
nicipio de Teotônio Vilela, em Alagoas, localidade onde se regis
trou a maior taxa de mor1alidade infantil. Essa população recebia 
cestas básicas de acordo COIJ:j o Programa de Combate à Fome, do 
Cooselho de Segurança Alimentar, que contou também com o apoio 
da Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida-

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, gostaria de ressaltar a 
importância de o Governo Itamar Franco se preocupar efetivamen
te com a questão da miséria. Considero a instituição do Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar, que tem a coordenação lúcida, 
responsável, tenaz, equilibrada de Dom Mauro ~orelli, bem como 
a Ação pela Cidadania Contra a Fome. a Miséria e pela Vida. que 
tem como Secretário Executivo Herbert de Souza, o Betinho. mo
vimento que, em grande parte, adveio da consciência da sociedade 
civil, apoiado pela CNBB e por Dom Luciano Mendes de Almeida 
entre outros, considero que essas instituições ajudaram muito a au
mentar o grau de consciência da população brasileira relativamen
te à necessidade de nos mobilizarmo$ riessa direção. Ontem, vendo 
aquela cena, onde milhares de pessoas extremamente pobres - o 
que era claro pelos seus rostos e pelas suas vestimentas -, na cida
de de Teotônio Vilela,. na fila para obterem uma cesta básica, vie
ram-me à mente algumas reflexões. Será efetivamente a 
distnõuição de cestas básicas o melhor instrumentos parã comba
tennos a fome, a· miséria ou haveria uma solução alternativa? 

Teotônio Vilela tem, hoje, 40 mil habitantes. 
Ainda hoje o Senador Divaldo Suruagy. candidato a Gover

nador por Alagoas, dava-me algumas infOrmações sobre aquela ci
dade que levou o nome do saudoso Senador Teotônio Vilela, pai 
do nosso tan1bém colega Senador Teotônio Vilela Filho, em fun
ção de aquela cidade ter uma usina de açúcar de piopriedade do 
Senador Teotônio Vilela 

Explicou-me o Senador Divaldo Suruagy que aquela é uma 
dessas regiões do Estado de Alagoas caracterizada por grandes 
contrastes. De um lado? pesSoas Com bastante riqueza e com altos 
níveis de rendimentos e, por outro lado, um graride-número de pes
soas com um nível de pobreza. de indigência extremamente acen· 
tuados. Não é à toa que justamente lá registrou--~e esse aumento de 
mortalidade infantil. Disse-me o Senador Diva.ldo Suruagy? que 
tudo isso- OCQrreu em função de falhas nã política de distribuição 
de água e saneamento por parte do Governo Estadual. Por isso, vá-
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rias famílias _foram levadas a abrir poços em lugares contami.na~ 
dos. A situação agravou-se porque não houve saneamento básico 
adequado por parte dos responsáveis pela área de saúde pública. 

É importante que o Governo tenha respondido à situação de 
emergência. _ • 

Mas, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Seuadores, faço a segmnte 
colocação: se não está na hora de caminharmos-~ _direção de uma 
solução de maior profundidade; se- não seria mais adequado pen
sarmos na maneira de todas as pessoas do nos_so País terem um ní
vel de rendimento adequado, não necessitari.do enttarem erii filas 
para receberem alimento ou cesta básica? 

Tenho a convicção de que o Presidente Itamar Franco~ -de 
maneira alguma. está querendo admitir que _pessoas envolvidas na 
campanha eleitOral, seja o candidato a presidente que Sua Excelên
cia, como cidadão. apó:ta, ou candidatos ao Governo de Estado, ou 
à Câmara, ou ao Senado, que ninguém podel:á estar se aproveitan
do politica:mente de uma ação como essa, em que pese que naque
le mesmo Estado de Alagoas ser público e notório, com 
divulgação pela imprensa, que nas eleições-de 1990, põr ocasião 
da eleição do Gov~ador Get:a1do Bu~õ_es. que naquela. campa
nha houve, nitidamente, a distribuição de cestas básicas, pelo en
tão Governo Federal, presidido pelo Presidente Fernando Collor 
de Mello, juntamente com-~ sr Rosane Collor, Presidente da 
LBA, às vésperas das eleições, tanto no pritn.eiro qüanto no-segun
do turno, relacionando a sua distribuição à campanha eleitoral do 
então candidato a governador, que mais tarde se tomou governa
dor daquele Estado. _ _ __ _ _ __ 

Relembro esse fato porque tenho tido notícias de cuidados 
que o Presidente Itamar Franco gostaria de ter com relação_ a não
utilização da resolução de um problema pfemente como instru
mento eleitoral. porque isso seria uso i.ildeViClo da A~ 
Pública. Espero que não seja necessário registrar a qualquer mo
mento. se porventura houver o aproveitamento indevido. 

Mas o que quero ressaltar, Sr. Presidente, é que avalio que 
possa haver uma sistemática mais raciOiial, que inclusive dê às 
pessoas deste País um sentido de mai~ ~eito à cidadania se se 
assegurar a cada adulto, conseqüentemente benefici.anà&-os seus 
filhos, o direito à renda míriima. 

Aliás, na última segunda-feira à noite, no programa-elei
toral transmitido pelas emissoras de televisão, coube a Luiz 
Inácio Lula da Silva, candidato a Presidente pelo Partido dos 
Trabalhadores, justamente apresentar, como um... dos pontos 
principais de sua plataforma, a introdUção do Programa de Ga
rantia de Renda Mínima, que já foi ãpróvado _pelo Senado Fe
deral em memorável sessão de 16 de dezembro de 1991, e que 
tramita na Câmara dos Deputados já cofn o parecer favorável 
do Deputado Germano Rigotto, do PlviDB. Te~os dialogado 
com o Deputado e estamos esperando o amadurecimento da 
questão naqUela Casa. Inclusive no âmbito do Executivoy o pro
jeto está sendo estudad~ _com bast:; em todos os pareceres que 
estão sendo elaborados. Em abril últín:iõ~~no~ãnlbito-do Conse
lho de Segurança Alimentar, os Ministros Rubens Ricupero e 
Beni V eras, que coordena o Consea, determinaram que os Mi
nistérioS com asSento no Conseª'- Fazenda, Plan~amento, Saú
de, Educação, Previdência e Trabalho - fize~sem estudos sobre 
a viabilidade operacional do programa de garantia de renda mí
nima. 

Já tenho conhecimento de estudos de viabilida4e operacio
nal, com análises, pontos positivos e negativos, dificuldades, que 
foram elaborados no âmbito do IPEA e da Receita Federal. 

Tive notícia, hoje, de que no Ministério do Trabalho, já que 
houve a substituição dos técnicOs, cóm o ncwo -~s~ se esta, 
também, providenciando o estudo da matérlã~ - -

Fui convidãdo para fazer uma exposição no Ministério da 
Saúde, no Conselho Nacional de Saúde. e ali o representante da 
Central Única dos Trabalhadores, Jocé!io Drumond, está, hoje, 
apresentando um parecer favorável ao projeto. 

No Ministério da Previdência, também tive a oporttmidade, 
convidado para fazer uma expOSição no Conselho Nacional de 
Previdência, de expor longamente esse progra.D:la. 

Ora, Sr. Presidente. se tivermoS coino um direito ã cidada
nia que toda aquela pessoa adulta, digamos que com 25 anos ou 
mais, cuja renda não atinja R$ 150,00, passe a ter direito a um 
complemento de renda, na forma de um Imposto de Renda negati
vo que pudesse ser da ordem de 50% da diferença entre os R$ 
150,00 e a sua própria refida. ou mesmo se se quiser começar mais 
modestamente. conforme aprovou o Senado, com a flexibilidade 
de 30% para 50% aquela alíquota, tomando-a mais baixa, ou ado
tando alguma forma que a Câmara dos Deputados venha a apro
var, se resolver apetfeiçoar o projeto, essas pessoas estarão 
recebendo, como um direito à cidadania, uma quantia em reais 
para que elas próprias possam ir aos annazéns, aos supermercados, 
aos empórios adquirir os bens. E isto poderia ser desde a farinha, o 
arroz, o feijão, a carne, o peixe, a batata ou um material de cons
trução que porventura estejam precisando naquele mês, para uma 
reforma, ou o material escolar para os Íllhos, porque as aulas estão 
se iniciando, ou o dinheiro para a condução para procurar um em~ 
prego. ou até os recursos necessários para assistir uma partida de 
futebol ou tomar uma cerveja, algo de acordo com a liberdade do 
ser humano. É este o sentido do projeto. -

Tenbo até procurado falar com o Ministro Rubens Ricupero 
nesses últimos 15 dias- aliás, já-falei com todas as suas secretá
rias, assessoras, todas dizem que ano~ o rec~ -porque quero 
sugerir a S.&" que envie para o V Congresso da Rede Européia 
da Renda Básica, que vai se reunir na próxima ·semana,- de 8 a 10 
de setembro, na universidade de Londres, no Goldscbmidt Colle~ 
ge, um representante para ouvir sobre todas as experiências de ren
da da cidadania, renda básica ou renda mínima garantida, ou 
imposto de renda negativo - os di~ersos nomes sobre os quais se 
conhece essa proposição que existe em vários países do mundo. 
Há um movimento para que a renda mínima seja considerada um 
direito de tQdas as pessoas, um direito que deva ser concedido a 
cada cidadão, incotidicionalmente, homem ou mulher, estando ou 
não empregado. Esse movimento resulta de uma grande reflexão e 
de experiências nos diversos países do mundo. 

Se realmente for genuína a preocupação do Governo, se for 
realmente sincera - como acredito que seja - a atitude do Presi
dente Itamar Franco, se se levar em conta, inclusive. os apelos de 
Herbert de Souza. que recomendou a_ aprovação do Projeto de D. 
-Mauro Morelli, e as resoluções do Conse:lho de Segurança Ali~ 
mentar que, pela presença de mais de 2 mil delegados, em encon~ 
tro realizado há três semanas, recomendop, de pronto. a adoção do 
Programa de Garantia de Renda Mínima. eu me pergunto por que 
razão o Governo Itamar- Franco, o Ministro Rubens Ricupero e o 
Mínistro Beni V eras não aceleram o estudo relativamente à adoção 
e à aprovaçãO desse projeto, que poderá perleitamente ser objeto 
de votação - acredito - neste semestre, para que venha a ser adota
do de forma gradual a partir de 1• de janeiro de 1995? Consideran
do inclu.sive que já está na plataforma -de Governo, que foi exposta 
na segunda-feira última por Luiz Inácio Lula da Silva, portanto do 
Programa da Frente Brasil Popular pela Cidadania, e que já contou 
aqui com a aprovação do Senador Fernando Henrique Cardoso, 
quando encaminhou a matéria em nome da Liderança do PSDB. 

Gos(flria de ressaltar maiS um aspecto que o Sr. Ministro da 
Fazenda não está levando em conta,. S. Ex•. tem se preocupado 
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com a questão de incentivos fiscais, subsídios para incentivar~ esti
mular as exportações brasileiras, ainda mais diante da taxa de câm
bio que tem estado fixa ou em torrio de 89, 90~ 91 centavos, desde 
a introdução do Plano Real. Os exportadores começam a ficar um 
pouco preocupados, então o Mirústro, visando nãó desestimula.J:: as 
exportações, tem:-pensãdo em estímulos fiscais e creditícios. Mas 
preocupa-me, e aqui chamo a atenção, para o Tato de se pensar 
sempre em estímulos unicamente para os proprietários de capital, 
para os empresários, Se o :Ministro Ricupero prestar atenção ão 
que acontece hoje nos países industrializados, poderá verificar que 
neles tem se instituído uma sistemática de complementação de 
renda aos trabalhadores. _ 

Nos Estados Unidos, em 1975, iristituiu-se o earned incO
me tax credit, o crédito fiscal por remuneração recebida, que fOi 
bastante ampliado a partir de 94, por meío de mensagem do Presi
dente Bill Clinton, aprovada pelo Congresso norte-americano. Um 
trabalhador nos Estados Unidos que ganha 4.25 d6lares por hora 
recebe um salário mínimo menSãl da ordem_ de 690 dólares por 
mês; se trabalhar durante o ano inteiro, receberá de 8.000 a 8500 
dólares por ano. Observem que 690 dólares por mês represeritam 
praticamente dez vezes niais que o salário mínimo- Vigente no Bra-
sa que a partir de amanhã será de 70 reais. -

Aproveito a presença de diversos t:rabalhadores da Embraer 
para refletir junto com eles. Um traballiador nos Estados l)nidos 
que recebe um saláJ:j._p ~o. ganha de 8.000 a 8.500 dólares por 
ano~ e além disso tem um complemento de 40% em sua remunera
ção. Portanto, se ele receber 8.000 dólares, o govemo paga mais 
3.200 dólares, como um direito rt cidadania. - - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nobre Sena, 
dor Eduardo Suplicy, peço a V. Ex• permissão para interromper o -
seu discurso, a fim de lembrar aos nobres Senadores que o Con
gresso está convocado para reunir~se às 15h30min. Obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Continuando, vamos 
supor, por exemplo,.que um diretor da Embr®r receba um salá
rio de cerca de 3.000 a 4.000 reais. Da mesma forma que um 
Senador, ele terá um desconto na folha da ordem de 26,6%. Se 
fosse o diretor ou o gerente de uma grande empresa, de um 
grande banco, com alta rentabilidade, poderia receber, por 
exemplo, I 0.000 r'CãiS; nesse caso, teria uiil desconto, pela le
gislação presente, de 35%. 

Da mesma forma como quem ganha muito tem um descon
to, quem ganha pouco, no exemplo que eu estava dando, recebe 
um complemento de renda. Portanto, se um trabalhador estivesse 
recebendo 70 reais de salário mínimo, havendo um sistema tal 
como o imposto de renda negativo - no caso de ser mais 50% da 
diferença entre 150 e 70, ou seja, mais metade de 80 -,-a sua re
muneração passaria de 70 para 110. 

Se ·a sua remuneração fosse O, Pelo Programa de Garantia 
de Renda Mínima ele teria a receber, como um dircl.:to à cidadania, 
75 reais. Isso, independentemente de estar apoiando este ou aquele 
candidato; a pessoa receberia no caixa do banco JJU na_~presa de 
Correios e Telégrafos, onde fosse determinado. 

Esta é a proposição. 
O que desejo ressaltar é que em outros países existem diver~ 

sos mecanismos de renda núnima, como um direito à cidadania. O 
:Ministro Ricupero; aS-aUtoridades, o Governo brasileiro, precisam 
levar em conta que hoje nos países industrializados há uma espécie 
de subsídio ao" próprio trabalho, não apenas ão capital. 

Quando _se_ pensa nas relações de competitividade entre o 
Brasil e os demais países é necessário observar que num país 
como os Estados Unidos existe o crédito fiscal por remuneração 
recebida. uma espécie de imposto de renda negativo. 

Num país como a França. existe a renda mínima de inser
ção. que-garante a cãda cidadão adulto de 25 anos ou mais que não 
alcance uma renda de 2200 francos, ou 400 dólares mensais, o di
reito a uma complementação até aquele montante. 

Em países como a Inglaterra, a Alemanha, a Suécia, a Ho
landa, existe o beneficio às crianças, iDiia qUantia mensal paga di
retamente aos pais, como um direito à cidadatiia, até qtiC ãs 
crianças completem a sua educação fundamental, por volta dos 16 
ou 17 anos. 

Desse modo, Sr. Presidente. concluo- falaodo com fran
queza ao Ministro Ricupero- dizendo que não se pode admitir que 
a distribuição da i"enda deverá-ser feita depois do Plano Real, con
forme afirmação de S._ Ex•. Já ouvimos essa história antes, e isso 
não deu certo. A grande ameaça para o Plano Real é a ausência de 
políticas de melhoria da distribuição da renda e da riqueza 

O Sr. Alulzio Bezerra- Pcnnite-me V. Ex" um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Tem V. Ex" o aparte, Se

nador Aluízio Bezerra. 
O Sr. AluíziO:_ Bezerra - Gostaria apenas de parabenizar V. 

&.a pelo brilhante pronunciamento que faz no Sentido de criarem
se critérios mais justos na distribuição da renda à população. 
Como V. Ex" tro= um exemplo da França, gostaria também de 
lembrar, nessa mesma linha. medidas adoradas por aquele país 
com respeito_ à habitação. no caso de locação de im6vel. Quando 
se trata-de umã família Conl mais de doiS filhos, há também uma 
ajuda do Estado para a chamada locação familiar. Uma familia 
maior precisa dispor de mais espaço e, não sendo a renda familiar 
-suficiente para alugar esse indispensável espaço maior, o Estado 
· fornece o subsídio necessário. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Obrigado, Senador Aluí
zio Bezerra. pela sua opornma lembrança dessa preocupação que 
existe na França relativamente ao direito à habitação e à cidadania. 

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de comentar uma das 
observações do MiniStro Ricupero, na qual mostrou uma preocu
pação: será que o Projeto de Garan_tia de Renda Min.inla não iria 
estimular a ociosidade'? S~ Ex_- mencionou que na Emopa, particu
larmente na Holanda, as pessoas têm direito a um seguro desem
prego tão generoso que, às vezes. ficam muito tempo 
desempregadas e não se preocupam com isso. 

É preciso que o Ministro Rubens Ricupero acompanhe a 
discussão, e por isso recomendo que S. Ex- tenha um representante 
no SO Congresso da Rede Européia da Renda Básica, porque a dis
cussão- ali é no seiilldo-de se prover o..dirci.l9 à renda.J~nfniJDa.. inde
pendente de a pessoa estar ou não emPrega.dã,lima Vez; que esse 
direito não vai incidir na decisão da pessoa querer ou não se em
pregar. 

O grau de amadurecimento do debate sobre esse tema, na 
Europa, é no sentido de que o direito à renda mínima deva ser con
cedido a todos~ independentemente da sua condição. Isso precisa 
ser levado em conta. principalmente, naqueles países onde o pro
blema do desemprego está em torno de 10% a 15%. Eles avaliam 
que a forma de uma coisa não interferir na outra- muito pelo con
trário- é prover esse direito, que é mn estímulo à ati.vidade econô
mica -e ao aumento do nível de. eptprego. 

Muito_obrigado. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Mesa co

muni~ aos Srs. Senadores que a sessão do Congresso Nacional 
será realizada às 17h. · · 

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

Concedo a paJavra ao nobre S_enador Aluízio Bezerra. 
O SR. ALUÍZIO BEZERRA (PMDB - AC. Pronuncia o 

seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos 
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apresentando um projeto de lei, o qual 'LUeremos fundamentá:lo, 
com respeito à movimentação da conta vinculada do Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço, quando ocorrer extinção do ~alho 
celetista em snbstinriçã.o do empregado no Regime Juridico Unico. 
Nesse sentido, Sr. Presidente, proponho que o Congresso Nacional 
decrete que o art. 20 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, passe a 
vigorar acrescido do inciso Xll. co~ a segui~-redação: 

XII -Extinção do contrato de trabalho do empre
gado, regido pela Consolidação das Leis do T~balho -. 
CLT, que for submetido ao Regime Jurídico Unico, na 
forma do art. 29 da Constituição Federal. 

Art zo - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sr. Presidente, o presente projeto de lei,_ portanto, visa de
mitir o empregado cujo contrato de trabalho celetista foi exti:D.to 
em função de sua substituição a Reginle Iuru!ico Único, movi
mentar a sua conta vinculada ao FGTS. 

O Regime Jurídico Único para os servidores pilblicos civis, 
previsto no art. 39 da Carta ~_agna, foi estabelecido, na esfera fe
deral, em 1990, com a Lei 8.112, de 11 de_dez~bro de 1990, não 
tendo ainda sido insti.blído no âmbito de todos os Estados e Muni:: 
cípios. 

Os empregados dos órgãos públicos contratados~ pelo regi
me celetista, quando da instimição do Regime Jurídico Unico, têm, 
por força de lei, independente de opção, seu aDterior contrato de 
trabalho extinto, sendo submetido ao novo regime de trabalho, o 
que implica a interrupção def:mlti.va de depósito, por parte de seus 
empregadores, em sua conta vinculada ao FGTS. 

Hoje, de acordo com o art. 20, da Lei na 8.036/90, e suas ~
terações, a conta vinculada ao trabalhador- FGTS, Pode ser movi
mentada em algumas situações específicas, entre as quais não 
consta situação ora enfocada. Assim, caso o empregado celetista, 
abrangido pelo regime estarutário, não se enquadre em al_gumas 
das simações que permitam a movimentação de sua conta vmcula
da. tais como, aposentadoria. falecimento, etc., isso só poderá 
ocorrer após três anos irímterruptos de ausência de depósitos vin-
culados, a partir de 1• dejunbo de 1990. . 

A rigor, entendemos que a extinção do contrato_ de trabalho 
regido pela CLT, com a absorÇão imposltiva do empregado pelo 
regime jurídico, per si justifica a movimentaÇão imediata de sua 
conta vinculada ao FGTS, tendo esse sido o posicionamento dos 
tribunais ao deteiminarem essa movimentação, quando o titular da 
conta a tenha requerido em juízo. _ _ _ _ _ _ 

Por se constituir em medida justa e ~ grande alcance so
cial, no âmbito dos Estados e Municípios, contamos para a aprova
ção com o ·_ap-oio dos ilustres pares de nossa Casa. E- essa é a 
situação dos funcionários em inúmeros Estados e Municípios de 
nossa Federação. 

Nada mais justo do que através deste projeto chegarmos 
àquilo que pela ação na Justiça estão cheg~do alguns emp~e
gados, em casos individuais. para que o servidor, qu_ando sam
do da condição de celetista __ para estatutáno, possa 
imediatamente movimentar sua conta. Essa é a situação em que 
se encontram muitos empregados dos estados. entre os quais se 
inclui o"lb.eu Estado, o Estado do Acre, e os Municípios, o que 
não é !tada justo, haja vista que quando entram em ação de rei
vindicação de seus direitos, encontram o apoio, o amparo na 
Justiça para suas reivindicações. -

Então, através deste projeto de lei, queremos levar esse di
reito a todos aqueles que estão nessa m~_sma situação, por ser uma 
medida absolutamente justa. -

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srs e 
Srs. Senadores, boje, pela manhã, através do programa de Rede 
Globo, Bom Dia Brasil, ouvi uma notícia de que as Prefeituras 
Municipais receberão diferenças do FPM até_ o dia 15 de setembro. 

Casualmente, hoje, também por coincidência. subscrevi 
uma emenda do nobre Senador Nelson Carneiro no sentido de que 
o FPM seja passado diretamente às prefeituras municipais, sem in
tennediação do Estado, tendo em vista, o que todos nós s~eiDOS, 
que essa verba fambém serve à manipulação e ao domínio dos go
vernos estaduais sobre as prefeituras municipais. -

Mas o meu pronunciamento, neste momento, é no sentido 
de chamar a atenção das duas Casas do Congresso para o fato de 
que as prefeituras das capitais estão alijadas desta Medida Provisó
ria que beneficia tão-somente os municípios menos favorecidos. 

No nosso entendimento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
não há no Brasil, no momento, municípios menos ou Diais favore
cidos. O que se verifica é um êxodo rural, a falta de distribuição de 
ten"as, o número crescente e as cidades explodindo em dificulda
des, com os seus problemas multiplicados geometricamente. 

O Sr.Jutahy Magalhães- Pennite-me V. Ex" um aparte? 
O SR. MAGNO BACELAR- Com prazer, nobre Senador. 
O Sr. jutahy Magalhães- Senador Magno Bacelar, soli-

darizo-me com V. E~ e lamento a exclusão dos municípios das 
capitais, inclusive pelos entendimentos que- foram realizados para 
que esses municípios não ÍlCaSSem excluídos. O irânico é que o 
movimento para essa modificação foi iniciado pelos prefeitos das 
capitais. Mas, partindo da idéia de que não se pode gastar mais 
isso ou mais aquilo, o Governo Federal resolveu retirar as capitais, 
porque teria que pagar mais alguns milhões âé dólares. Tudo agora 
está na base do conta-gotas. até chegar o dia 3 de outubro. Por isso 
excluíram as capitais. 

Ontem, solicitei informaÇões- -dos líderes qUe fizeram o 
acordo para a votação do Orçamento. Infelizmente. não consegui 
obter informação sobre a realidade das capitais. Gostaria de apro-
veitar este pronunciamento de V. Ex• para fazer, novamente, estas 
perguntas aos líderes que fizeram o acordo: V. E,x-s concordaram 
em quê? Quais as matérias que estão incluídas no acordo? Tratou
se só da exclusão das emendas de todos os parlamentares? O que 
ficou para ser acrescentado? Numa das notíCiaS ~se- dizia que as ca
pitais seriam contempladas nessas macroemendas. Depois houve a 
informação de que isso não ocorreu. Qual é a reali~e a respeito 
disso'? Essas são as perguntas que gostaria de deixar registradas no 
pronunciainento de V. Er'. _ 

O SR. MAGNO BACELAR- Agradeço V. Ex" pela sua 
intervenção, nobre Senador Jutahy Magalli.ães. 

Na realidade, há dois aspectos. A notícia dada pela Rede 
Globo se referia à redistribuição; através de medida provisória. das 
quotas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Agora 
V. Er lembra o acordo absu-ato que foi feito, porcjüe, na realidade, 
não sei quais os líderes que o ftzeram, pois o meu Partid~ n~ este
ve presente e não concordou com o fato de o Poder Leg1slallvo ab-
dicar da elaboração do Orçamento da União. _ 

Srs. Senadores, a minha preocupação é no sentido de que as 
capitais não devem-ficar excluídas, porque antigamente se dizia 
"quanto maior a na~ maior as tormentas". As capitais têm proble
mas mais graves do que qualquer município. Muitos deles hoje es
tão quase que desertos de população, em função das grandes 
propriedades rurais, dos grandes campos de engorda de gado. Na 
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realidade, a população se concentra na periferia das grandes cida
des. 

Com relação à distribuição do FPM. Sr. Presidente, Srs. Se
nadores. sabemos que no último censo, inúmeras vezes contestado 
nesta Casa, inclusive por V. Er. que preside os trabalhos da Casa. 
nesta tarde, e por mim também, no Maranhão foram constatadas 
imensas aberrações. Vários critérios forain. toialinente ignorados, 
um censo elaborado na base da fraude, do não-pãgamento dos re
censeadores e que causou grandes transtornos à população brasi
leira. 

Temos dois municípios, Caxias e Timon, no Maranhão, 
com igual número populacional, mas com diferenças i.mensas de 
oito pontos percentuais. O Prefeito de Cãxias; hoje mesmo, blo
queou as contas da Cãmaia Municipal daquele município, alegan
do que não poderiã. pagat -pessoal em função do repasse que teria 
que fazer à Câmara, acusando pessoas de apropriação indébita, 
como o Presidente da Câmara, por estar pleiteando a liberação de 
recursos. 

Todos entendemos, Sr. Presidente, que há necessidade de 
uma reestruturação e uma redistribuição dos recursos repaSsados 
pelo Governo Federal e queremos aplaudír a iniçi3]iVa do nobre 
Senador Nelson Carneiro d_e que esses recursos devem ser repassa
dos diretamente às prefeitUras municipais, para que deiXem de ser 
massa de manobra, de ser alvo de perseguição e de coação a que 
têm que se submeter. Não basta a população. a cada dia mais po
bre, miserável, que se sujeita à cesta básica. referida pelo nobre 
Senador Eduardo Suplicy. 

A esse respeito, conhece-se a estória do cavalo bravio que 
não podia ser domado, até que apareceu um nrontador" de potro 
bravo. como se diz no Maranhão, e disse: nCoronel, se o senhor 
quiser, eu amanso esse cavalo". Passou a não lhe dar alimento. 
Nesse tempo, o cavalo enfraqueceu totalmente. Ele montou-o, do
mou-o, levou-o ao patrão e disse: "Tá domado!" 

O povo brasileiro não _é animal1 Sr. Presidente, para ser 
massa de manobra com wna cesta básica, com uma cadeira de ro
das, com a camisa que lhe é tirada pelos impostos caríssimós, ele
vados. os mais elevados do mundo e em número maior, para que 
em cada eleição se repita o domínio das elites que empobreceram 
o nosso povo, mas não conseguem tirar-lhe o orgulho, o amor pró
prio e, sobretudo, a civilidade, que tanto representa para as espe-
ranças deste País. -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo a 

palavra à nobre Sr"" Senadora Júnia Marise. 
A SRA. JÚNIA MARJSE (PDT- MG. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão da oradora.}- Sr. Presidente, sr-se 
Srs. Senadores, o Congi"esso Nacional votou, no final do ano paS
sado, a Lei Complementar no 77, que institui o IPMF, o Imposto 
Provisório sobre Movimentação Financeira. 

Esse íinposto arrecada de todos nós 0,25% de cada cheque que 
emitimoS. Naquela ocasião, o Governo .mava as necessidades de 
caixa do Tesouro e ex.ígia esse sacrifício de toda a população brasilei
ra: dos traballiadores que ganham os seus parcos salários mínimos, 
dos servidores públicos, profissioruiis libernis, oos empresário~ dos 
banqueiros. Certamente, como em todas as ocasiões, somente os tra
balhadores, os assalariados deste País é que estão devidamente cum
prindo essa decisão do Governo Federal. 

Hoje, com o Plano Real e esse chamado Programa de Esta
bilização Econômica, não temos a inflação como o Governo argu
mentava anteriormente, pelo menos é o que o Governo está 
tentando informar à sociedade brasileira, embora os índices ainda 
estejam na faixa de 6 a 10% ao mês. ---

Algumas das manifestações, aqui da tribuna deste Senado, 
por vários Senadores. apelam inclusive para que o Governo extin
ga o IP:rviF. Nada mais justo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 9o 
que a extinção desse IP:MF, que continua privilegiando poucos, 
mas continua apenando a grande maioria do nosso povo. 

O -que nos caUsa ainda perplexidade é que não está havendo 
transparência, por parte do Governo. com relação à aplicação, 
como determina a própria lei complementar, dos recursos que es
tão sendo recolhidos pela cobrança do WMF. Ora, estamos pagan
do e queremos saber: em primeiro lugar, para onde vai o dinheiro; 
em segundo, se o Governo está cumprindo fiehnente o que deter
mina a lei complementar, em seus arts. 20 e 22, que diz que os re
cursos serão aplicados na assistência social, nos programas de 
moradia, no incentivo, na implementação de construç3o de casa 

- própria, de moradia popular para a população brasileira que não.-
tem um teto para abrigar a sua fann1ia. -

Em várias ocasiões. ocupei a tribuna fazendo esse apelo ao 
Governo Federal, porque até hoje, até a presente data, neste horá
rio, o Governo ainda não construiu sequer uma casa para abrigar 
as milhares famílias desabrigadas. Ninguém tem conhecimento da 

- iPlicação de um centavo de cruzeiro real no passado e de real no 
presente na construção de moradia popular. 

O próprio Ministro da Educação, semana passada, coõrou 
da área econômica recursos para a educação. 

Nesses quatro anos. apenas 64 CIACs foram construídos no 
Brasil; não existe nenhuma escola pública Ímanciada, construída 
pdO Governo Federal neste País. -

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nada mais oporttl
:õ.o qUe o Minisl:rb da Fazenda e o Governo Federal trazerem à luz 
essas infonnações que todos nós desejamos. que é exatamente a 
transparência na aplicação dos recursos. 

Nesse sentido. estou encaminhando um requerimento à 
Mesa, solicitando informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre 
os recursos arrecadados com a cobrança do IPMF, nos seguintes 
tennos: 

Sr. Presidente 

Com fundamento no art. SO, § 2°, da Constituição 
Federal e no art. 216 do Regimento Interno. solicito a V. 
Ex• seja encaminhado ao Sr. :Mln:istro da Fazenda, Ru
bens Ricupero, o seguinte pedido de informações: 

A Lei Complementar n° 77, de julho de 93, que 
instirui o Imposto Provisório sobre Movimentação Fi
nanceira ou a transmissão de valares e de créditos e di
reitos de natureza financeri-: IPMF - determina que os 
recursos arrecadados com o IPMF (art. 20) serão aplica
dos em programas habitacionais d6_ intereSse Social e 
destinados prioritariamente a programas perm:anentes de 
educação fundamental e a programas de atenção integral 
à criança e ao adolescente (art 22). 

Julgamos necessário contar com os seguintes es-
clarecimentos e informações: -

a) O quanto foi arrecadado, até a presente data, 
com a cobrança do IPMF? Detalhar o valor em cada Es
tado. 

b) Qual o destino dado aos valores arrecadados 
com a cobrança do IP:MF? 

c) Quanto do imposto arrecadado com o 1Pl\1F é 
destinado à ~cação? 

d) Quando foram repassados os recursos para a 
educação? 
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e) Quãnto do imposto é destinado aos programas 
habitacionais e a quais órgãos estão sendo liberados'! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito que este requeri
mento possa ser aprovado em regime de urgência, dada a impor
tância das informações que nãO s6 o Senado Federal deseja neste 
momento, por parte da área econõmica, mas sobretudo a opinião 
pública brasileira. 

Cada cidadão e cidadã deste País, que está recolh_endo, além 
dos outros imposto~ para o Tesouro Nacional o IPI\.1F, quer saber 
para onde está indo esse dinheiro, se o Governo o está aplicando 
devidamente. Porque, até agora, o que estamos sabendo é que não 
existe um programa habitacional neste governo, não existe- um 
programa educacional suficientemente capaz de resgatar o proble
ma da falta de vagas para cerca de doze _milhões de ~ças em 
idade escolar que estão sem estudar. Pelo que sabemos. os valores 
arrecadados mensalmente pelo IPMF chegam a cifras volumosas 
de bilhões e bilhões de dólares. 

Por isso, ·acreditamos que esse requerimento é extremamen
te importante para que o Senado Federal possa ter, com transpa
rência, essas infomiações por parte do Ministro da Fazenda. 

O Sr. Jutahy Magalhães Permite-me V. Ex- um aparte? 
A SRA. JÚNIA MARISE - Coi'ri-"J;uis:zer, nobre Senador 

Jutaby Magalhães. 
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senadora, tenho que ma

nifestar o meu agrado pelo requerimento que V. EX" está encami
nhando. porque acredito que este é o niórilénto ãj>ropriado parã o 
Governo decidir essa qliéstão. Quando o IPMF foi votado, repre
sentava 0,25% das transações. numa inflação de 45% a 50%. Hoje, 
o valor continua o mesmo, 0,25%, só que com uma inflação em 
tomo de 5%, e que o Governo diz que vai zerar. Portanto, 0,25%, 
numa inflação pr6Xiitia de zero, é escorchar. O Governo-hão tem 
mais condição de manter mn imposto como o IPMF. V._f;J( per
gunta onde estão sendo aplicados os recursos arrecadados com o 
IP1v!F. E.Ssã mesma pergunta poderia se estender para saber como 
estão sendo aplicados os recursos do Fundo Social de Emergência. 
Eu me recordo dos_ compromissos assumidos quando retiraram 
verbas para a educação. da revolta do Senador João Calmon no 
plenário, que ·eSses recursos iriam para a assistência social. Desco
briu-se,. depois, que os recursos estavam servindo para transportar 
bagagem de diplomatas, para comprar fardas de militares. Que 
aplicações sociais são essas? As respOstas 3 eSSas perguntas devem 
ser dadas à opinião pública. Eu, pessoalmente, já manifestei O meu 
desagrado, pois me senti _ludlQriado, porque, quando o IPMF foi 
implantado, eu o defendi veementemente, acreditando na sua real 
destinação, da mesma forma que apoiei a criação do Fundo Social 
de Emergência, dentro de determinadas ímalidades e determinadas 
aplicações. Quando vejo que os compromissos assumidos aqui 
pelo ex-Ministro ,da Fazenda não estão sendo atendidos, aí, eu me 
sinto frustrado, ludibriado. Por isso vou aguardar as respostas que 
serão dadas a V. Ex-' e espero que não sejam iguais às que me fo
ram dadas, quando pedi informações sobre determinados assuntos. 
As informações que- íecCbi são tecnicamente bem feitas, mas não 
atendem ao que foi pedido. Desejo que V. Ex"' seja mais feliz no 
seu requerimento e que o Governo, através do seu Líder aqui - e 
agora quero me vingar- dê as respostas às indagações. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Quero cumprimentar o nobre 
Senador Jutaby Magalhães e manifestar o meu regozijo pelo aparte 
que V. EX oferece ao nosso pronunciamento. Tenho uma admira
ção pessoal pela sua conduta, pelo comportamento de V. E~ nesta 
Casa, sobretudo pela seriedade com que V. Er tem tratado todas 
as questões que dizem respeito aos interess_es nacionais.- ·· 

Quero dizer que estou muito à vontade com relação a esta 
questão, porque, diferentemente de V. E,..a, aqui votei cõntra a ins
tituição do IPMF, eXatamente porque eu não tinha nenhuma ex
pectativa em relação à aplicação desses recursos pelo Governo 
Federal, quanto à seriedade com relação ao cumprimento das dis
posições com que o Governo se apresentava diante da opinião pú
blica do nosso Pais para o en:frentamento e o resgate das 
dificuldades sociais. Tenho em mãos o Diário Oficial, sanção do 
projeto, lei complementar, que diz claramente: 

Art. 20 - Fica criado o Fundo de CusteiO de Pro
gramas de Habitação Popular- FEHAP, integrado pelos 
recursos de que trata o art 2°, §4°, da Emenda Constiru.
cional n• 3. de 17 de nruço de 1993. cuja aplicação. ex
clusivamente em habitação de interesse social, 
obedecerá ao disposto nesta Lei Complemen~ e em seu 
regulamento. 

Art. 22 --Os recursos decorrentes da cobrança de 
imposto instituídO por esta Lei Complementar, vincula
dos a programas educacionais, em conformidade com o 
art. 212 da Constituição Federal. serão destinados priori-

-- tariamente a pro~ permanentes de educação funda
mental e a programas de atenção ilitegral à criança e ao 
adolescente. 

Em UlÍl país com 40 milhões de crianças, com menores 
abandonados no meio da ru~ vivendo expostos à delinqüência, à 
marginalidade, embora reconhecendo todas as dificuldades sociais 
do País - o próprio Presidente, evenru.almente, tem demonstrado 
esta preocupação - não existe, na prática, nenhuma detexminação 
objetiva por parte do Governo para- resolver esse problema que 
tanto aflige a imensa maioria do nosso povo. 

Por isso, Sr. Presidente, espero, sinceramente, que este re
querimento seja aprovado, e que o Minístro da Fazenda, Rubens 
Ricupero, traga essas informações ao- Senado e à_ Opiirião pública 
do nosso Pais com a maior brevidade possíveL Já estarei, aqui, 
contando o tempo para que isto ocorra, cobrando~ permanentemen
te, essas infonnações, que, tenho certeza, serão importantes, deci
sivas, para o esclarecimento da aplicação dos recursos do IPMF. 
Muito obrigada. 

Durante o discurso ckl Sra. Júnia Marise, O Sr. 
Chagas Rodrigues, r Vice-Presidente. deixa a cadeira 
da presidência. que é ocupada pelo Sr. Magrw Bacelar. 

COMl'ARECEM MAIS OS SRs. SENADORES: 
Alfredo Campos - Antônio Mariz - Aureo Mello - César 

Dias- Esperidião Amin- Garibaldi Alves Filho -Hugo Napoleão 
- Jarbas Passarinho - José Sarney - Onofre Quinan - R.aDllundo 
Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Gilberto Miranda. (Pausa) 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Sr. Presidente. peço a pa
lavra pala ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Y. Ex" tem a pa
lavra. Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB-RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden~ sr-s e Srs. Senadores, 
não sei se a Senadora Júnia Marise incorporou ao seu requerimen
tO a sugestão dada pelo Senador Jutahy Magalhães de solicitar 
também o detalhamento da aplicação dos recursos do Fundo So
cial de Emergência. Se a nobre Senadora não o fez. f~o- agora este 
requerimento de informações ao Ministério da Fazenda. Muito ob
rigado, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O requerimento 
de V. &• será atendido. 

A Presidência solicita à nobre Senadora Júnia Marise que 
encaminhe o seu requerimento para decisão da Mesa. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. I o Secretário. 

São lidos os seguintes 

Oficio n• 530194 

Brasília, 2!1 de agosto de 1994." 
Senhor Presidente, 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 
Progressista Reformador - PPR, os Deputados Paulo Mourão e 
Ronivon Santiago para integrarem, respectivamente como tímlai e 
suplente. a Comissão Especial :Mista destinada a apreciar a Medida 
Provisória n• 590, de 25 de agosto de 1994 (reedição da MP n• 
559/94), que "autoriza e disciplina os Sistemas de Controle Interno 
e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá ou-_ 
tras providências". Em substituição aos Deputados Marcelino Ro
mano Machado e Amaral Netto. 

Atenciosamente, - Deputado Marcelino Romano Macha-
do, Líder do PPR. · 

Offcio n• 53!/94 

Brasília, 29 de agosto de 1994. 
Senhor PreSidente~ -

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência Pelo Partido 
Progressista Reformador- PPR, os Deputados Ricardo Izar e Eral
do Trindade para integrarem, respectívãmerite como titular e su
plente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida 
Provisória n• 591, de 25 de agosto de 1994 (reedição da MP n• 
560/94), que "dispõe sobre aS alíquotas de contribuição para o Pla
no de Seguridade Social do servidor público social civil ativo dos 
Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas, e dá 
outras providências," Em substituíção aos Deputados Marcelino 
Romano MachadO e.'.Amaral Netto. 

Atenciosamente, - Deputado Marcelino Romano Macha~ 
do, Líder do PPR. 

OffciO n° 532194 

Brasília, 29 de agosto de 1994. 
Senbor Presidente, 

Tenho a homa de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 
Progressista Reformador - PPR, os Depuados Paulo Bauer e Ro~ 
berto Balestra para integrarem. respectivamente como titular e su
plente, a Comissão Especial Mista destinada a aprecíar a Medida 
Provisória n• 592, de 25 de agosto de 1994 (reedição da MP n• 
561/94), que "altera o art. s· da Lei n• 7 .862, de 30 de outubro de 
1989. que dispõe sobre a remuneração das disponibilidades do Te
souro Nacional". Em substituíÇão aoS Deputados Marcelino Ro
mano Machado e AmaralNetto. 

Atenciosamente, - Deputado Marcelino Romano Macha
do, Líder do PPR. 

Oficio n• 533/94 

Brasília, 29~ áe~ agosto de 1994. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Reformador - PPR. os Deputados Osvaldo Melo e 
Vitória Malta para integrarem, respectivamente como titular e su
plente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida 
Provisória n• 593, de 25 de agosto de 1994 (reediçãO da :MP no 
562194), que "dispõe sobre o exercício das atribuiçõês institucio-

nais da Advocacia-Geral da União. em caráter emergencial e pro
visório, e dá outras providências." Em substituição aos Deputados 
Marcelino Romano Machado e Amaral Netto. 

Atenciosamente, - Deputado Marcelino Romano :Macha
do, Uder do PPR. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Serão feitas as 
substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo _Sr. 1° Secretário. 
É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 56, DE 1994 

Acrescenta dispositivo ao artigo 20 da Lei n• 
8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a movi
mentação da conta vinculada no Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), quando ocorrer ex
tinção do contrato .!l~t.trabalho ce!etista e subsunção 
do empregado a Regime Jurídico Unico. 

O Coogresso Nacional decreta: 
Art. 1• O Art. 20 da Lei n• 8.036, de 11 de miio de 1990; 

passa a vigorar acrescido do inciso XII, com a seguinte redação: 

"Art. 20 ....••.......•..........................•....•..................•. 

xn ...; ExtiriÇaG dO Contrato de trabalho do empre
gado. regido pela Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, que for submetido a Regime Jurídico Único, na 
forma do art. 39 da Coustítuição Federal." 

Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em Contrário. 

Justificação 

O presente projeto de lei tem por objefi:VO pennitir ao em
pregado, cujo contrato_ de trabalho celetista foi extinto em funÇão 
de sua subsunção a Regime Jurídico Único, movimentar sua conta 
vinculada no FGTS. ~ 

~-O Regime Juódico único para os servidores públicos civis, 
previsto no art. 39 da Carta Magua, foi estabelecido, na esfera federal, 
em 1990, com aLei n• 8.112, de 11 de de=bro de 1990, não tendo 
ainda sido instinúdo no âmbito de todos os Estados e Municípios. 

Os empregados dos órgãos públicos contratados pelo regi
me celeÍista, quando da instituiçãO"do Regíme Jmídico Único, têm, 
por força de lei e independente de opção, seu anterior contrato de 
_trabalho extinto~ sendo submetido~~e de-trabalho, o 
que implica a interrupção definitiva de depósitos, pai parte de seus 
empregadores, em suas contas vinculadas ao FGTS~ 

Hoje, de acordo com o art. 20 da Lei n• 8.036/90, e suas al
terações, a conta vinculada do- irabalhador ao FGTS pode ser mo
vimentada em algumas siruações específicas, entre as quais não 
consta a situação ora enfocada. Assim, caso o ·empregado celetista, 
abrangido pelo regime estatutário, não se enquadre em algumas 
das situações que pennitem a movimentação de sua Conta vincula
da, tais como, aposentadoria._ falecimento, etc., isto __ só poderá 
ocorrer_ após três anOs- inintemJptos, a partii" de lo de junho de 
1990, de ausência de depósitos vinculados. 

A rigor, entendemos que a extinção do contrato de trabalho 
regido pela CLT com a absorção impositiva do empregado pelo 
Regime Jurídico per si justifica a mOvimentaÇão -imediata de sua 
conta vinculada ao FGTS, tendo este sido o posicionamento dos 

_ Tnõunais ao determinarem esta movimentação, quando o titular da 
conta a tenha requerido em juízo. 

Assim, por constituir medida justa e de grande alcance so
cíal, no âmbito de Estados e Municípios, contamos, para sua apro~ 
vação, com o apoio dos ilustres Pares desta Casa. 
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Sala das Sessões, 31 de agosto de 1994. -Senador Aluú:io a) o muru.ário deverá contar com o mínimo de 3 (três) anos 
Bezerra de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empi'esa Ou empre

LEGISI.AÇÃ O CITADA 

CONSTII'UIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASil. 

Art. 39. A União, os Estados. o Distrito Federal e os Muni
cípios instituirão,- no- âmbito de sua competência, regime jurídico 
único e planos de carreira para os servidores da administração pú
blica direta, das autarquias e das fundações públicas. 

§ 1 o A lei assegurará, aos servidores da administração dire~ 
ta, isonomia. d~ _ _veXJçiJD.entos para cargos de atribuições iguais ou 
assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, resSálvadas- aS vantagens de 
caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalbo. 

§ 2° Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 7', IV, 
VI, VII, Vlll, IX, Xll, XIll, XV, XVI, XVII, XVlll, XIX, XX, 
XXII, XIII e XXX. 

(*)LEI N" 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990 

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, e dá outras providências 

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá 
ser mo_vimentada nas seguintes situações: 

I- despedida sem justa cansa. inclusive a indireta, de culpa 
recíproca e de força maior. comprovada coni pagamento dos valo
res de que trata o artigo 18; 

li - extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de 
seus estabelecimentos, filiais ou agências. supressão de parte de suas 
atividades, ou ainda falecimento do empregador individual sempre 
que qualquer dessas OCOIIências implique rescfsão de contrato de tra
balho, comprovada por declaração escrita da empresa, suprida, quan
do for o caso, por decisão judicial transitada em julgado; 

ill- aposentadoria concedida pela Previdência Social; 

IV - falecímento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus 
dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência So
cial, segundo o critério adotadô 'pata a concessão de pensões por 
morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do s_aldo 
da conta vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, indica
dos em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, 
independente de inventário ou arrolamento; 

V - pagamento de parte das prestações decorrentes de fi
nanciamento habitacional concedido no âmbito do Sistema Finan
ceiro da Habitação- SFH, desde que: 

a) o mutuário conte com õ mínimo de 3 (três) anos de traba~ 
lho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas di
ferentes; 

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o 
prazo de 12 (doze) meses; 

c) o_valor do abatin;lenÍO atinja. no máXimo, 80% (óiteD.ta 
porcento) do montante da prestação. -

VI - liquidação ou amortiZação extrao(dinária do saldo de
Vedor de financiamento imobiliãrio, observadas as condições esta
belecidas pelo Conselho __ Curador. dentre elas e a de que o 
:financiamento seja concedido no âmbito do _SFH e haja interstício 
mínimo de2 (dois) anos paracadamovimenração; ---- - -

vn - pagamento total ou parcial do preço da aquisição de 
morada própria. observadas as seguintes condições: 

sas diferentes; 
b) seja a operação_ financ~el ~-~~~ ~gentes para o 

SFH. 
vm- quando permanecer 3 (três) anos ininterruptas, a par

tir da vigência desta lei, sem crédito de depósitos; 
IX - extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos 

trabalhadores tem horários regidos pela Lei D0 6.019, de 3 de janei
ro de 1974; 

X- suspensão total do trabalho avulso por período igual ou 
superior a 90 (noventa) dias, comprovados por declaração do sin
dicato representativo da categoria profissional. 

- §-l0 A 1-egulamentação das simações previstas nos incisos I 
e TI assegurará que a retirada a qú.e faz jus o trabalhador corres
ponda aos depósitos efetuadOs na COnta: vinculada durante o perlo
do de vigência do último-cOntratO de trabalho, acrescida de juros e 
atualização monetária, deduzidos os saques. 

§ zo O Conselho Curador disciplinará o disposto no inciso 
V, visando a beneficiar os trabalhadores de baixa renda e a preser
var o equilíbrio financeiro do FGTS_ 

§ 3° O direito de adquirir moradia com recursos do FGTS, 
pelo trabalhador só poderá ser exercido para um único imóvel. 

§ 4• O imóvel objeto de utilização do FGTS somente pode
rá ser objeto de outra transação com recursOs do Fundo, na forma 
que vier a ser regulamen~da pelo Conselho Curador. 

§ 5° O pagamento da retirada após o período previsto em 
regulamento, implicará atualização monetária dos valores devi~ 
dos. 

LEI N" 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores 
P1íblicos Civis da União, das autarquias e das l'nnda
ções públicas federais. 

(À Comissão de Assuntos Sociais- l)ecisão Ter
minativa.) 

O Sr. Magno Bacelar, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pela Sr' Júnia Marise, 3" Secre-
tária. · 

A SR• PRESIDENTE (Júnia Marise)- O projeto será pu-
blicado e re:rlletido à comissão competente. -

- Sobre a mesa, proposta de emenda constitucional que será 
lida pelo Sr. 1• Secretário. 

É lida a seguinte 

PROPOSTA DlrEMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N•2,DE 1994 

Acrescente-se como § 4o do art. 159~ ou onde convier. 

"Os valores previstos neste artigo. que a Urrião 
entregará aos Municípios, decorrentes da arrecadação de 
tributos, taxas ou contribuições, deverão ser repassados 
diretamente aos mesmos sem qualquer intermediação 
dos Estados". 

Justificação 

Os tepã.SSeS da Umão aos Municípios, com a intermediação 
dos Estados, têm gerado wna série de dí.ficuldades para as munici
palidades, porquanto tais recursos, carreados. pelos governos esta-
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duais, para um caixa único, somente são liberados quando já bas
tante defasados. 

Ainda recentemente o Prefeito do Rio de Janeiro criticou o 
Governador, por não transferir, há três anos, a parcela do IPI devi
da ao Município e, há sete anos, as correspondências ao salário-
edncação. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1994.- Nelson Carneiro 
- Jutahy Magalhães- Júlio Campos- Josophat Marinho- Valmir 
Campe!o - Eduardo Suplicy - JlÍllia Marise- Epitácio Cafeteira -
Francisco Rollemberg - Maguo Bacelar- Carlos De'Carli - Man
sueto de Lavor- Meira Filho-- Lomival Baptista- Lucídio Portel
la - José Eduardo ~ Maurício Coqêa - J~ues Silva - Gerson 
Camata - Ronan Tito - José Fogaça - Marluce Pinto - Raimundo 
Lira- João França--1Urton Oliveira- Levy Dias- Hydekel Frei-
tas- Reginaldo Duarte.· - · · ·-

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A proposta de 
emenda à Constituição que acaba de ser lida vai à publicação. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
1 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.375, vm, 

do Regimento Interno) 

Vot.ação. em tmno único, do Projeto de Decreto Legislativo no 
44, de 1993 (n" 250193 na Oimara <:los Deputados), que aprova o ato 
que renova a permissão da RÁDIO INDEPENDE!';"fE: LIDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituiÇão à Cernis:.. 
são de Educação: 

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

-2° pronunciamento: Relator: Senador Ameo Mello. pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

A discussão da matéria foi eDCemi.ila-nà ses·são ordinária do 
dia 29 de novembro de 1993~ -

A votação da matéria depende de quorum qualificado. 
Sendo evidente a falta de quocum no plenário, a votação da maté

ria fica adiada, bem cano a dos demais itens da paotaem fiise~de votação. 
São os seguintes os itens adiados; 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art •. 375~ vm. -
do Regimento Interno) 

Vot.ação. em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1993 (n" 253/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outQrgada_- à RÁDIO CAPINZAL 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na Cidade de C.pinzal, Estado de Sa111A Catarina, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário. em substituição à Comis
são de Educação. 

-t• pronunciamento: Relator. SenadorAmir Lando, _favo
rável ao projeto; 

-2• pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos t:Cnnos-do art. 375, vm. 
do Regimento Interno) 

Votação, em ttlrno único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n<> 46, de 1993 (no 248/93, na Câmata dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO FRA TERNI
DADE 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: 

-r pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco~ fa
vorável ao projeto; 

-2-o pronunciaméuto: Relator: Senador Jonas Pinheiro. _pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

- (IncluídO em Ordem do Dii"Dos termos do art..375;vtn, 
do Regimento Interno) 

V atação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n-o 48, de 1993 (no 264/93, na Cãmaz:_a dos Deputados), que aprova 
o ato- que renova a permissão da RADIO JORNAL DO BRASil.. 
L'IDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja
neiro. tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Aureo 
Mello, em substi.n.rição à Comissão de Educação: 

-r pronunciamento: favorável ao projeto; 
-2° 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, vm. 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 49, de 1993 (n• 273193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da RÁDIO LITORAL LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade de Osório, Estado do Rio G!ande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comís
sãc de Educação. 

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

-ZO prommciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

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

Votação, em rumo único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 52, de 1993 (n• 246193, na Oimara 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 substitui
ção à Comissão de Educação: 

-1 a pronunciamento: Relator: SenadOr Ney Maranhão; 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo, 
pela regularidade dos atos e_procedimentos concernentes à propo
sição. 
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7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

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

Votação, em b.lmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 55, de 1993 (n• 'UJ7/93, na CãmaJ:a dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à PAQUETÁ EMPREEN
DIMENTOS LTDA. para explorar serViço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Floriano. Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Re-iator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Contissão de Educação. 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 7, DE 1994 

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

Votação, em turno único~ do Projeto de Decreto Legislativo 
D0 7, de 1994 (n° 308/93, na Câlp_arndos Deputados), que aprova o 
atu que renova a ou!OI)la deferida à RÁDIO CULTURA D!l_TIM
BÓ LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Timbó, Estado de Santa Ca!l!rlna; tendo 

Parecer favoráve~ profetido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGlS_LA'XJYO N" 9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos ter;mos do art. 375: VIII, 
do Regimento Interno) 

Votação, em tnmo úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 9, de 1994 Jn• 301/93, naC§mara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à RADIO E TV TAP AJÓS 
LTDA para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu- Carneiro, em substituição à Comissão de Edu~O. 

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do art. 375, Vlii, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 10, de 1994 (n• 297/93, na CãmaJ:a dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga pennissão à FUNDAÇÃO Pe. URBANO TIDE
SEN para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada. com fins exclusivamente educativos. na Cidade de 
Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do SuL tendo 

Pareceres favoráveis, proferídós em Plenário, em substinú
ção à Comissão de Educação. 

-1° pronunciamento: Relator. Senador João França, favo-
rável ao projeto; _ 

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

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11., DE 1994 

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

Votação, em b.lmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
no 11, de 1994 (no 265/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à S.A. RÁDIO VERDES 
MARES, para explorar- serviço de radiodifusão sonora em fre
qUência m~dulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceârá, teD.Clo 

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

- 12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia_nos termos do art. 375, VIJl, 
do Regimento Interno) 

Votação~ em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 12, de 1994 (n• 319/93, na Cãmara dos Deputados), qne aprova 
o ato que ou!OI)la perntissão à FUNDAÇÃO-CULTURAL CRU
ZEIRO DO SUL para executar serviço de radiodifusão- sonora em 
:freqüência modulada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, 
tendo 

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

-r pronunciamento: favorável ao projeto; 
-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi-

mentos concernentes à proposição. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 18, de 1994 (no 252/93. 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 mé-

~ dia na Cidede de Aragnaína, Estado do Tocantins, tendo 
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 

carias Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação. 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•19, de 1994 (n• 254/93, na CãmaJ:a dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV TOCA.N'I'll'1S 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusãO-de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituiÇão à ComiSsão de Educação. 

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 

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

VotaÇão, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 23, de 1994 (n• 327/93, na Cãmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO MONTANiiÊS 
DE BOTELHOS L TOA. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na Cidade de Botelhos. Estado de Minas Ge
rais, tendo 

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

~ - ~ 16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"~24, DE 1994 

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

Votação, em turno único. do ProjetO de Decreto Legislativo 
n• 24, de 1994 (n• 328/93, na Cãmara dos Deputados), que aprova 
o atu que outorga perntissão à .FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPE
RIOR DO V ALE DO SAPUCAÍ para executar serviço de radiodi-
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fusão sonora em freqüência modulada. com fms exclusivamente 
educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portella, em substiruição à ComissãO -de Educação. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Nos termos do 
art. 175, e, do Regimento Interno, a Presidência retira da pauta os 
itens n•s 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25,26 e27. 

São os seguintes os itens retirados da pauta.: 

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVQN• 62, DE 1993 

(Jncluído em Ordem do Dili, nos termos do art. 375, VIII, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno únicó, do Proje~ D~to Legislati
vo n• 62, de 1993 (n• 268193, na Câmara .dos Deputados), que 
a~va o ato que renova a concessão outorgada à SOCIEDA!)E 
RÁDIO Vll..A REAL =A. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de Cu_iabá, _Estado de Mato 
Grosso._ (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 64, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Pecreto Legislati
vo n• 64, de 1993 (n° 275193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o 3lO que renova a concessão outorgada à SOCIEDADE RADIO 
EMISSORA PARANAENSE SI A, para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Londrina, Estado 
do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

19 
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIVQ N" 69, DE 1993 

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

DisCussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 69, de 1993 (n" 313193, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO MARIANA 
LTDA. •. para explorar serviço de radiodifusão sonóra em freqüên
cia :ui.odulada na cidade de Mariana. Estado de Minas Gerais. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1994 

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

Discussão, em turno iínico, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 21, de 1994 (n" 292193, na Câmara dos ~tados), que 
aprova o ato que renova a permissão da FM RADIO INDE
PENDENTE DE ARCOVERDE LTDA., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Arco. 
verde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de parecer da Comis
são de Educação.) 

21 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 26, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, 

parágrafo único, do Regimento Interno) 

Discussão, em tUrno único, do Projeto -de Decreto Legislati· 
vo n• 26, de 1994 (n• 344193, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga penníssão à RÁDIO- CAMPOS DOU
RADOS FM LTDA., para explorar serviço de radiodifúsão sonora 

em freqüência modulada na Cidade de Medianeira, Estado do Pa
raná. (Depeodendo de parecer da Comissão de Educação.) 

23 
MENSAGEM N• 289, DE 1994 

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

.. Mensagem n• 287, de 1994, attavés da qual o Senhcr Presidente 
da República solicita seja autorizada contratação de operação de crédito 
externO no valor equivalente a até duzentos e trinta e nove milhões de 
dólares norte--americanos, junto ao Brazilian American Mercbant Bank 
- BAMB - Grand Cayman, destinada ao financiamento para aquisi
ção, pelo Exército Brasileiro, de bens e serviços no mercado inter-

- Dacional, dentro do Programa de Modernização da Força Terrestre. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.) 

24 
MENSAGEM N" 288, DE 1994 

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

Mensagem n<> 288., de 1994, pela qual o Presidente da Repú
blica solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito 
externo, no valor equivalente a até cento e oitenta e cinco milhões 

·· de dólares norte-americanos, junto ao Brazilian American Mer
cbant Bank- BAMB - Grand Cayman, destinada à aquisição, pelo 
Exército Brasileiro, de bens e serviços, no mercado internacional, 
dentro do Programa de Modernização da Força Terrestre. (De
pendendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.) 

25 
MENSAGEM N" 287, DE 1994 

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

Mensagem no 289, de 1994, através da qual o Senhor Presi
. dente da República solicita seja autorizada contratação de opera
ção de crédito externo no valor equivalente a até duzentos e 
cinqüenta milhões de dólares norte-americanos, junto ao Brazilian 
American Merchant Bank - BAMB - Grand Cayman, destinada 
ao financiamento para aquisição, pela Marinha do Brasil, de bens e 
serviços no mercado internacional, dentro do Plano Parcial de Ob
tenção e Modernização da Marinha - PPOM. (Dependendo de pa
recer da Comissão de Assuntos EcQnôm.icos.) 

26 
MENSAGEMN°290,DE 1994 

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

Mensagem no 290, de 1994, através da qual o Senhor Presi
dente da República solicita seja aUtorizada contratação de opera
ção de crédito externo no valor equivalente a até cento c oitenta e 
um milhões de dólares norte--americanos, de principal, jtmto ao 
Brazilian American Men:hant Bank - BAMB - Grand Cayman, 
visando a aquisição integral de bens e serviços, no mercado _ _inter
no, pelO Ministério da Aeronáutica. no âmbito do__ Programa de 
Reaparelliamento e Moderitização da Força Aérea Brasileira. (De
pendendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.) 

27 
MENSAGEM N" 291, DE 1994 

(Em regúne de urgênciã. nos termos do art. 336, "b", 
do Regimento Interno) 

Mensagem n<> 291, de 1994, pela qual o Presidente da Repú
blica solicita- sejã. autorizada a cOntrataÇão de operação de crédito 
externo, no valor equivalente a até cento e dezenove milhões de 
dólares norte-americanos, de principal, junto ao Brazilian Ameri-
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can Merchant Bank- BAMB - Grand Ca;man, destinado à aqui
sição integral de bens e serviços, no mercado interno, pelo Minis
tério da Aeronáutica, no âmbito do Programa de Reaparelhamento 
e Modernização da Força Aérea Brasileira. (Dependendo de pare
cer da Comissão de Assuntos Econômicos.) __ 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) -Os itens 22, 29, 
30 e 31 ficam com a apreciação sobrestada nQ~ ~os Qo art. 375, 
VTII, do Regimento Interno. 

São os seguintes os itens CUja ·ãpreciação ficam 
sobrestada: 

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1994 
(Eni regímé de Urgência, nos termos do art. 336, "b", 

do Regimento Intei."nO) 

Votação, em tmno único, do Projeto de Lei da Câmara n .. 
16, de 1994 (n" 2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o 
art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais 
e de registro, tendo 

Pareceres 
-sob n• 132, de 1994, da Comissão-de Constituição, Justi

ça e Cidadania, favorável ao ProjCtQ-Com Emendas n°s 1 e 2_ -
CCJ, de redação. qtie apresenta; 

- de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em substi
tuição ã Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,. pelare
jeição das Emendas n•s 3 a 26, de Plenário. 

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"184, DE 1993 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n .. 
184, de 1993 (n° 1568191, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
concessão de desconto nos valores dos ingressos em espetáculos 
culturais e artísticos para peSSOaS idosas ou portadoras de deficiên-
cia física, tendo -

Parecer sob n° 150, de 1994, da Comissão -de ASsuntos 
Sociais, favorável com Emendas de n"s 1 e 2 - CAS, IJ!!O ~enta. 

30 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 27, 
DE1~1-CO~AR 

Votação, em -ttiirio- único, do Projeto de Lei do Senado no 
27, de 1991- Complementar, de autoria.do Senaciôt-Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o § 3° do arL 192 da Constimição Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais má:Wnos e dá outras 
providências , tendo 

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

31 
REQUERIMENTO N" 484, DE 1~4 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 484, de 1994, 
do Senador MatGQ_ Maciel, solici~do, QOS termos regimentais. a 
convocação do Presidente e do Secretário do Consellio 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 so
bre o quadro de mortalidade infantil no Brasil, especiahnente nas 
regiões mais pobres, e apresentar as sugestões e medidas que! o ór- -
gão proporá ao Senhor Presid~nte da República, com vistas a en
frentar tão grave questão. 

O$R. MAGNO BACELAR- Sr'. Presidente, J>SO a pala
vra pela ordem. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Coocedo a pala
vra a V.Ex-. 

O SR.. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Pela ordem Sem 
revisão do orador.) - SRA. Presidente. constam da pauta inúmeras 
matérias da maior urgência, e, segundo foi anunciado pela Mesa, 
há 61 Srs. Senadores presentes na Casa. Aproveito a oportunidade, 
na qualidade de Líder. para fazer um apelo aos Srs. Senadores no 
sentido de que compareçam ao plenário, tendo em vista a preseriça 
de autoridades, e não permitiremos que matéria nenhuma seja pas
sada à frente de outras :sem que haja o quorum qualificado. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Devo informar a 
V. Ex• que a-Mesa está. neste momento, colivocando os Srs. Sena~ 
dores a comparecer ao plenário, atendendo ao apelo feito por 
V.Ex•. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Item 28: 

OFÍCIO N" S/62, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art·33il~ "b\ 

do Regimento Interno.) 

Oficio n• S/62, de 1994, através do qual o Banco 
Central QQ Brasj.l _ _solicita seja autmizado o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul a- alterar o percentual de 
rolagem de sua dívida mobiliária vencível no lo semes
tre de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Eeonômicos) 

Nos termos do disposto no art. 140, alínea a, do Regimento 
Interno, designo o nobre Senador .;José Fogaça para proferir o pare
cer em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR.. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para emitii parecer. 
Sem revisão do orador.)- SRA. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, 
o Senhor Presidente do Banco Cemral encamiha à apreciação do 
Senado Federal. mediante a corrcspondênci<l em epígrafe, solicita
ção do Governo do Estado- do RiO Grande do Sul para emissão de 
Letras Financeiras do Estido do Rio Grande do Sul- LFTRS, cu
jos recursos destinar-se-ão ao giro"de adicional da dívida niobiliá
ria do Estado. vencida no primeiro semestre de 1994. A 
solicitação, na verdade, prende-se ao percenmal excluído da rola~ 
gem da dívida vencível do primeiro semestre do corrente por força 
da Resolução no 36, de 1994, do Senado Federal, que autorizou o 
giro de apenas 93% do total da dívida 

Acompanha a solicitação o Parecer DEDlP/DIARE -
9411139, de 28-7-94, do Banco Central do Brasil, que informa 
existir, por parte do Estado do Rio Grande do Sul, ponderação 
para consideração, à luz do art. 27 da Resolução n• 11, de 1994, do 
Senado Federal. dos avais honrados pelo Tesouro daquele Estado, 
nos cálculos do limite ali expresso. O referido artigo limita em 9% 
da Receita Líquida Real o valor a ser dispendido com o pagamento 
dos encargos da dívida contratual de Estados, Distrito Federal e 
Municípios. devendo a eventual diferença ser destinada ao resgate 
de parecela da dívida mobiliária. No caso em apreço, a referida di
ferença equivale a 4,9% da dívida mobiliária veilcida no primeiro 
semestre do corrente. caso os avais fossem considerados. o quere
dundaria. por conseguinte. na rolagem de 95,1% do total, 2,1% a 
mais que o autorizado pela Resolução no 36, de 1994. Conclui, 
ainda, o referido parecer, pela competência do Senado Federal 
para decisão fmal sobre a matéria, não acUsando existência de óbi
ce legal para o .pleito ora analisado. 

Pelo exposto, e considerando a relevância da matéria para o 
Governo do E-stado do Rio Grande do Sul, nosso parecer é faVorá
vel ao pleito em questão, na forma do seguinte: 
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PROJETODERESOLUÇÃON"78,DE !994 dor Marco Macieleinforma que ele estará na Ordem do Dia da 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grimde 
do Sul a mitir Letras Financeiras do Tesouro do Es
tado do Rio Grande do Sul- LFTRS, cujos recursos 
serão destinados ao giro de 2,1% de sua dívida mobi
Iiária vencida no 1'" semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
A.rt. lo É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul au

torizado a emitir Letras Financeiras do Estado do Rio Grande do 
Sul - LFfRS, cujos recursos serão destinados ao giro de 2,1% de 
sua Dívida Mobiliária vencida no 1 o semestre de 1994. 

Art. ZO A emissão ora autorizadã-COrreSpOnde ao comple
mento do giro da Dívida Mobiliária autorizado pela Resolução no 
36, de 1994, do Senado Federal e obedecení às condições nela de
finidas. 

Art. 3o O prazo pata O exercício da presente autorização é 
de 270 (duzentos e setenta) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-
bli""fão. ---

A SRA. PRFSIDENTE (Júnia Marise)- O parecer conclui 
pela apresentação do Projeto de Resolução D0 78194, que autoriza 
o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitjr Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul- LFTRS, cu
jos recursos serão destinados ao giro de adicional da dívida 
mobiliária, veDci.Cla "11o primeiro semestre de-1994. 

Completada a instrução da matéria. passa-se à discussão do 
projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A matéria fica com a votação á.dfuda nos termós do art375, 

vm, do Regimento Interno. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) -Item 32: 

Apreciação do Edital de PrivatizaçãO da Empresa 
Brasilcir.l de Aeronáutica S. A. - EMBRAER, nos ter
mos da Resolução n• 53, de 1994, do Senado Federal. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Eoo
nômicos.) 

Nos termos do art 175, alínea e, do Regimento Interno, a 
Presidência retira a matéria da Ordem do Dia. - -

O SR- EDUARDO SuPIJCY - Sr'. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR- EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - sr-. Presidente, há na pauta uni item que,- a 
meu ver, ;terá tramitação pacífica. Trata-se do requerimento de au
toria do Senador Marco Maciel, solicitando a convocação, nos ter
mos regimentais, do Presidente e do Seçretáiíó-- do Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar, Dom Mauro _More_Ui e __ do Dr. 
Herbert de Souza, respectivamente, para prestarem esclarecimen
tos sobre o quadro de mortalidade infantil, além deapresentarem 
as sugestões e medidas que o órgão proporá ao· Senhor-Presidente 
da República. 

Trata-se de questão de grande relevância. Entendo que a 
sr. Presidente já definiu que hoje não há quortaD:fpará-delibeia
ções. No entanto, caso seja convocada sessão extraordinária - ou 
mesmo na sessão ordinária de amanhã -, por se tratar de asslUlto 
importante e de caráter ronsensua1, gostaria que a matéria constas
se na Ordem do _Dia 

A SRA. PRFSIDENTE (Júnia Marise)'- A. Presidência re
conhece a importância do requerimento de autoria do iiobre Sena-

sessão ordinária de amanhã. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 
O SR- NELSON CARNEIRO (PP-RJ. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - S~. Presidente, Sr-s e 
Srs. Senadores, inicialmente eu gostaria, tendo em vista a tolerân
cia que caracteriza os trabalhos da Presidência, que fossem inseri
das na Ordem do Dia de hoje três proposições de minha autoria: 
uma proposta de emenda constitucional, que encaminhei à Mesa, e 
dois projetos de lei. É importante que a tramitação de tais proposi
ções comece hoje. 

-Em seguida, faço um apelo ao Sr._Minístro da Educação no 
seil.ti.do de que cumpra o dispositivo da lei que criou a Semana Na
cional do Jovem. Pela primeira vez, deverá rea.lizar-se no país a 
Semana Nacional do Jovem, de 24 a 30 de setembro. Para que isso 
ocorra, é preciso qUe haja a regulamentação do Ministério da Edu
~ e do Desporto e. principalmente, a divulgação dessa iniciati
va E importante que seja divulgado o episódio, para que os 
jovens, que começam a trajetória da vida, possam participar· das 
preocupações que agitam toda a Nação. 

Esse é um apelo que endereço desta tribuna ao Sr. Ministro 
da Educação, que sei preocupado com o problema Os dias vão 
passando e não podemOs perder essa oportunidade excepcional de 
iniciar as comemorações da Semana Nacional do Jovem. objeto de 
lei recente aprovada pelo Congresso Nacional. Há coincidência, 
porque o evento será realizado justamente neste ano em que os jo
vens estão convocados a participar da vida pública nacional. 

Reitero a V. Ex- sejam incluídos na Ordem do Dia de hoje,
iniCiando a sua jornada n~ta Casa, as proposições de minha auto
ria: uma proposta de emenda constitncional e dois projetas de lei. 

Era o que eu tinha a dizer, agradecendo a colaboração da 
sr--. Presidente. 

A SRA.. PJ,m.SIDENTE (JÚI!Íi Marise)- A Presidência de
seja informar ao nobre Senador Nelson Cameiro que recebeu a sua 
proposta de emenda constitucional e que a mesma foi encaminha
da à publicação. Quanto aos projetos referidoS-por S. Ex•, os mes
mos serão inseridos na Ordem do Día õportrinãniente. -

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 
O SR- JUTAHY MAGALHÃFS (PSDB-BA. Pronuncia o 

st;,ouinte discurso.)- S~. Presidente, s:r-s e Srs. Senadores, as es
tradas da Bahia estão sendo destruídas pelo descaso. pelo uso e 
pela falta de interesse em mantê-las operando convenientemente, 
a serviço da Bahia. mas também a sm>.içQ po Bras;ih _ 

Na realidade, dada a sua pos)çãO' geõgral;éã;o Estado da 
Bahia fica a meio caminho de todas aS principais rotas que ligam o 
Norte ao Sul e o Nordeste ao Oeste do País. 

Circula por território baiano a maior parte das cargas, prin
cipalmente rodoviárias, que se deslocam dentro do Brasil. Segun
do estatísticas mais recentes, sabemos hoje que- quarenta por ceiito 
do tráfego nas rodovias baianas nãQ são geJ)ldos na Bahia. Isto 
quer dizer que a quase metade dos veículos que circulam pelas es
tradas do Estado, apenas passam pela Bab.ia, poiS estão deman
dando outros estados. 

Esta situação privilegiada, conrodo, não tem proporcionado 
qualquer vantagem à Bahia, nenhuma compensação pOr parte das 
autoridades federais, no que se refere à manutenção, conservação 
ou mesmo à construção de novas est:radas. 

O Governo da Bahia Dão parece sensível a estes problemas, 
nem mesmo quando alguns trechos rodovíários na B_ahia tornam
se assunto do noticiário policial, como tem acontecido seguidas 
vezes com a estrada com o trecho Barreiras-Brasilia da BR-020, 
onde os assahos a motoristas pareciam ter-se tomado rotina. Preo
cupado com esta situação, oficiei, na época, ao Senhor Ministro 
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Rubens Bayma Denis, dos Transportes, pedindo as devidas provi
dências, pois o Govemo da Bahia não parecia preocupado com o 
fato. Não soube de nenhwna providência no meu Estado para evi
tar que se repetissem os desmandos que OCCill'Cram seguidas vezes 
naquela rodovia. próxiino a :Mimosoy perto da divisa com o EStado 
deGoiás. . 

Talvez,. dezoito ômbus e duas catretas assaltadas, e mais de 
cento e vinte cidadãos roubados em menos de um mês, não sejam 
um assunto que deva preocupar o sono das autoridades eStaduais. 

COrno resposta ao meu apelo, o Senhor Mínistro Bayma · 
Denis me fez saber do seu pedido de complementação ao Orça
mento da União, da ordem de mais de então cinqUenta e três bilhõ
es de cruzeiros reais, como crédito extraordinário para garantir a 

·recuperação e a melhoria de mais de treze mil quilômetros de es
tradas em todo o Brasil 

Neste acréscimo qiie se faz, mais mn, a Bahia é tratada com 
uma igualdade que beira a injustiça pois, neste caso. a Bahia é de
sigual e mereceria um tratamento diferenciãdO;-deslguãl. 

Infelizmente, porém, isto não foi feitô:-~ --- --
E este descaso tem provocado enormes prejuízos à Bahía e 

outros tantos ao Brasil. 
Veja-se, por exemplo, o caso da BR-116, que une o litoral 

brasileiro de Jaraguâ no Rio Gnmde do Sul até Fortaleza, no Cea
rá. A impOrtância desta via de comunicação é de tal ordem para O 
Nordeste que alguns já a rebatizaram e chamam-na de Rodovia 
Transnordestina. Uma via que põe em contato direto praticamente 
todas 3:5 capitais dos Estados nordestinos e tem em tenit6rio baia
no um dos seus grandes pontos de estrangulamento, pois o seu úl
timo trecho a ser asfaltado, de pouco mais de cento e oitenta 
quilômetros, se acha em território da Bahia. 

Na Bahia também está o gargalo em que se transformou a 
BR-410, via de ligação entre a importantíssima BR-llOe ajái'efe
rida BR-116 e que, apesar de ter apenas trinta e três quilômetros 
de extensão, é atualmente uma das mais perigosas do País, Sigirifi
cando uma verdadeira avenn.ua a sua travessia. 

Por seu lado, a BR-325 é, neste sentido, uma estrada emble
mática Ela liga Aracaju, capital de Sergi~ ao mUnicí.pio baiano 
de Juazeiro. Mas a estrada é asfaltada somente até a divisa com a 
Bahia; daí em diante acaba a pavimentação, deixando esquecidas 
as comunidades de Coronel João Sá, Pedro Alexandre, Jeremoabo, 
Canudos e Uauá. • ' 

Esta síbla.Ção, definitivamente, não é- capaZ de comover o 
governo da Bahia. 

Há dias, a comunidade de Paulo Afonso saiu às ruas, povo e 
autoridades juntos. reivindicando 1,1ma ~c;ão- mai_s efetiva_ -do 
DNER em defesa da simples manutenção do trecho Jeremoabo
Pau!o Monso, da BR-110, cujas obras foram-paralisadas desde 
1992,. qrialido faltavam apenas dez quilómetros para a sua comple
mentação, e se encontram paradas até hoje. 

São muitos· e tristes os exemplos que temos para comprovar 
o descaso e a falta de sensibilidade das autoridades federais e baia
nas para com as estradas que cruzam o seu território. São estradas 
que, repetimos, representam o desenvolvimento da Bahia, mas ga
rantem também o desenvolvimento de todo o Nordeste. E é triste 
constatar que, justamente em território baiano, se encontrem al
guns dos principais estrangulamentos que prejudicam e oneram os 
CJ.lS.tOs.dé"ssa ligação norte-sul, vital para o desenvolvimento dare
gião. 

Ao mesmo tempo, é lamentável que o descaso nãcional para 
com as nossas rodovias se perpetue nas intenções das autoridades 
constituídas, pois não é possível que ·continuemos- acionando as 
chamadas "Operações Tapa-buracos", que nada fazem a ~o ser os 
remendos rasos, como dizem os documentos técnicos. 

Remendos rasos de competência, rasos de alcance, rasos de 
efetividade. Remendos que, apesar de meros remendos, deverão 
custar ao Brasil mais de cinqüenta e três bilhões dos velhos cruzei
ros reais, como diz o pedido de suplementação orçamentária a ser 
votado. 

Remendos rasos de gestão administrativa e de sentimento 
de brasilidade porque, se é verdade que gOvernai já não é mais 
apenas abrir estradas, como disse outrora o Presidente Washing
ton Luis, governar continua sendo a capacidade de agir proativa
mente, de se antecipar e de planejar para que se possa dar 
condições ao País para produzir, crescer e bem viver. A isto pode
ríamos chamar de governar. E para governar é preciso garantir a 
plena operação. dos equipamentos sociais. Mas mantê-los operan
do é mera obra de sustentação; nada cria, nada acrescenta, nada 
agrega. 

Governar não é, com certeza. remendar estradas. 
Não podemos nos conformar em esperar que os Poderes da 

República se unam e juntem seus preciosos esforços apenas para 
garantir a execuÇãO -àe uma "Operação Tapa-buracos". 

Não é possível aceitai--se como fatalidade a falta de capaci
dade administrativa dos que permitiram que as estradas da Bahia 
chegassem à situação de descalabro em que se encont:ram. 

Não é possível aceitar-se como coisa nonnal que um País 
como o Brasil, carecendo urgentemente de recursos para crescer 
em busca da prosperidade, possa manter sua rede viâiia estrangu
lada, corno ocorre agora, devido ao desgoverno que assolou a Ba
bia nos últimos tempos e que permitiu a deterioração das 
rodovias que unem o Nordeste ao Sudeste, por essa que é a gran
de via de desenvolvimento da região nordestina 

Um estrangulamento que sufoca o crescimento nordestino, 
uma reg:iãri que, depois de aprender a conviver com a seca, parece 
ser chamada hoje ao difícil aprendizado da convivência com a in
cúria e o descaso. 

Não podemos nos acomodar diante deste problema E não 
nos acomodamos na mesma medida em que cobramos a implanta
ção de wna política de transportes que inclua a clara definição de 
diretrizes de abertura de novas estradas. 

Clamamos por um melhor aproveitamento de nossas vias 
fluviais navegáveis, pela criação de um verdadeiro sistema de na
vegação fluvial capaz de nos garantir transporte de boa qualidade, 
com enonne margem de segurança e a custo muito menor do que o 
custo atual do transporte rodoviário. 

Sonhamos com o dia em que as nossas ferrovias deixarão 
de ser sempre associadas a anôgüidades, Conio se O treni tivesse 
deixado de ser o mais econômico e o mais reptável dos meios de 
transporte de carga em todo o mundo. 

E ainda veremos o dia- em que o Brasil terá um sistema ro
doviário operafulo efu condições satisfat6iias, quando não se terá, 
como temos hoje, o custO ·operacional da tonelada transportada, 
onerada de modo significativo -pelo péssü:rlo estado das rodovias 
que aumentam o consumo de _combustível, dilatam os prazos de 
viagem, destroem os veículos, aumentam os riscOS-de roubos e as
saltos, e ainda põem em risco a própria vida dos nossos motoristas. 

Nosso desejo nos levaria a querer vec implantado no Brasil, 
um sistema de navegação de cabotagem, um sistema de navegação 
que ocupasse todo este incrível potencial de costas com que a na

- tu.reza nos honrou. 
Permitimo-nOs -O-luxo de querer vci Outra vez companhias 

nacionais de navegação transportando por mar a riqueza nacional, 
a custos muito mais razoáveis. Infelizmente o que vemos é muito 
diferente. Hoje. os nossos poucos cargueiros são arrestados em 
portos estrangeiros._ C<? mO J~ar~tia do pagamento de dívidas. 



Setembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Qujnta-feirii 1° 5009 

Gostaríamos de ver este Brasil, que há dois anos atrás dis
punha da terceira maior malha rodoviárfa do mundo, ocupar uma 
posição mais honrosa no que se refere aos índices de pavimenta
ção. De fato, tiÍlb.amos em 1992, um milhão, quatrocentos e oiten
ta e quatro mil e setecentos e cinco quilómetros de rodovias, o que 
nos garantia o terceiro lugar do mundo, à frente da China e do Ca
nadá. para citannós apenas outros dois gigantes. Mas nessa mesma 
época éramos o nono entre ós de menor índice de pavimentaçãO, 
dividindo as honras com Nicarágua, Colômbia e Djibouti. 

Não foi isto o que sonhamos para o Brasil 
NãO é isto ó que -queremos para a Bahia. 
Mas, se não há solução de médio prazo que nos evite agora 

o risco de morrer assaltados às margens da estrada de que nos 
leva de Brasília a Barreiras; aceitemos o que nos promete o Senhor 
Ministro Bayma Denis, adiemos os nossos sonhos, e lutemos pela 
aprovação dos recursos que nos irão garantir-a execução do "Pro
grama Tapa-buracos" das rodovias nacionais:-=-

Era o que tínham~ a 4izer, Sr. Presidente. 
A SR' PRESIDE!\"TE (Júnia Marise)- Nada mais haven

do a tratar, a Presidência vai encerrar os -trabalhoS, designando 
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do art. 375, VIII, 

do RegimentO Tnterno) 

Votação, em n.uno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n"' 44, de 1993 (o"' 250/93. na Câm.an dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Independente Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freéJ.üencia modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação: 

- 1"' pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, favo
rável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator. Senador Aureo Mello, pela 
regularidade dos atas e procedimentos concernentes à proposição. 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do ari. 375,-vm, 
do Regimento ln temo) 

Votação, ~m tllrno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1993 (n• 253/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renovaa concessão outorgada à Rádio Capinzal l..tda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação. 

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

- 2° promm.ciamento: 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. VTII, 
do Regimento ln !<:mo J 

Votação, em turno único~ do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 46, de 1993 (n°248/93, na Câmara dos Depntados), que aprova 
o ato que renova a pennissão 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"' pronunciamento: Relator, Senador Álvaro Pacheco, 
favorável ao projeto; 

- 2"' pronunciamento: Rela!or: Senador Jonas Pinheiro. 
pela-regularidade dos ates 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. em turno iinico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 48, de 1993 (n•264/93, na Câmlua 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 J.imeiro, Estaâo do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Aureo 
Mello, em substiniição à Comissão de EaUcação: 

-!•pronunciamento: favorável ao projeto; 
- z· pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce-

dimentos concernentes à proposição. 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO !I<~ 49, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 49, de 1993 (n• 273/93, na Câmlua dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Litoral Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade 
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação. 

- t• pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo
rável ao projeto; 

- 2• pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dfu., nOs tennOs do art. 375, vm. 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 52, de 1993 (n• 246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato _que renova a concessão 01.1torgada 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 substitui
ção à Comissão de Educação: 

1 o pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo, 

pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 55, DE 1993 

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

Votação, em iurno úniCo, dO Projeto de Decreto Legislativo 
n• 55, de 1993 (n• 267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
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o ato que renova a concessão outorgada à Paquetá Empreendimen
tos l1da.. para explorar serviço de radiodifusão sonora em Onda 
média na Cidade de Floriano, Estado do Piau~ tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substitUição à Comissão de Educação. 

8 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Día nos termos do art. 375, VIII, 

do Regimento Interno) 

Votação. em nuno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
D

0 7, de 1994 (nQ 308/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Culnu-a de Timbó Ltda., 
para explorar serviço·de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Timbó, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Coinissão de Educação. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•9, DE 1994 

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

Votação. em n.uno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 9, de 1994 (n• 301193, 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 (tçlevi
são) na Cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo 

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

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

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

Votação, em ru.m.ó único, do Projeto de Decreto Legislativo 
no 10~ de 1994 (n° 297/93, na Câmara dos DeputadoS), que aprova 
o ato que outorga pexmissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüêncta mOdulada, 
com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres favorávei~ proferidos em Plenário, em substitui-
ção à Comissão de Educação. __ 

- 1° pronunciamento: Relator. Senador Joãh- França. favo
rável ao projeto; 

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

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•n, DE 1994 

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

Votação, em turnO -único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•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, rendo 

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

12 
PROJETO DE DECR!>TO 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 begislativo 
n•12, de 1994 (n• 319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 

o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul 
para executar _senriço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

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

-1 o pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce-

dimentos concernentes à proposição. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 

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

V atação, em turno _único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 18, de 1994 (n• 252/93, na Câmara dos Deputados), que -aprova 
o ato que renova a concessão outotgada à Rádio Araguaia Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, tendo 

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

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 19, de 1994 (n°254f93, na Cãmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova-a cOncessão outorgada à TV Tocantins Ltrla., 
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 
Carlos Patrocínio, em Substituição à Comissão de Educação. 

1.5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 

(Em regime de urgé~ nos termos do art. 375._ vm, 
do Regimento lntemo) 

Votação, em turno único, do Projeto_de Decreto Legislativo 
n• 23, de 1994 (n• 327/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Montanhês de 
Botelhos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Botelhos, Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: -Senador 
Henrique Ahneida, em substimição à Comissão de Educação. 

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 

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

Votaçã~ em turno único, do ProjetO de DecretO Legislativo 
n• 24, de 1994 (n• 328193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato -que outorga permissão à Fundação de Ensino Superior do 
V ale do Sapucaí 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 
Lucídi~ Portela, em substituição à Comissão de Educação. 

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 6:?, DE 1993 

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

Discussão, em mrno único. do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 62, de 1993 (n• 268/93, na Câmara dos Deputados), que 
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aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Vila Real Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. (De~ 
pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 64, DE 1993 

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

Discussão, em_ turno único, do Proj_eto de-Decieto Legislati
vo n• 64, de 1993 (n• 275/93, na Câriiaia-dcis Depntados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Emissora Paranaense S/ A para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na Cidade de Londrina., Estado do Pa~ 
raná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

19 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 69, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos teri:õos do art. 375, VIII, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 69;-de 1993 (n" 313/93, na Cilmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga pennissão à Rádio Mariana Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula.dã 
na cidade de Mariana, Estado de Minas GeraiS. (Depeiidendo de 
parecer da Comissão de Educação.) 

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos terrõos-do -art 375, VIIi, 
do Regimento Interno -

Discussão, em turno Un.ico, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 21, de 1994 (n" 292/93, na Câmara dos Depntados), que 
aprova o ato que renova a permissão da F.M Rádio Independente 
de Arcovcrde Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência m.._Qdu,lada na Cidade de Arcoverde, Estado de Per
nambuco. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 26, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos âõ an.--375~ VIII, 
parágrafo Uriico, do Regimento Interno) -

Discussão. em turno lÍiliCO, do Pro.ieto-de Decreto Legislati
vo n• 26, de 1994 (n• 344/93, na Cilmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga pennissão à Rádío Campos Domados 
FM Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre~ 
qüência modulada na Cidade dC Medianeirn,- Estado do Paraná. 
(Dependo de parecer da Comissão de Educação.) 

---~-22- ---------

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1994 
(Em teglme de urgência, nos termoS do art 336, "b", 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara no 
16, de 1994 (n" 2.248/9fna Casa de origem), que regulamenta o 
art 23_6 da ConStftuição Federal, disPOiido sobre serviços notariais 
e de registro, tendo 

Pareceres 
- sob n° 132, de 1994, da Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, favorável ao Projeto coril Emendas D0 S 1 e 2- CCJ, 
de redação, que apresenta; -

-de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em substi
tuição à Comissão dC Constimição, JuStiÇá e Cidadania pela rejei~ 
ção das Emendas n°S 3 a 26. de Plenário. - -

2l 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N"78, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art 336, "b", 
do Regíniê"ntà Interno) 

Votação, em turno úniCo, do PrOjeto de ReSriiuÇãO n° 78, de 
1994 (apresentado como conclusão de Parecer de Plenário, em 
subst:im.ição à Comissão de Assuntos Econômicos), que 3ntoriza o 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir Letta.s Fmancei~ 
:ras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul- LFTRS, cujos 
recursos serão destinados ao giro de 2,1% de sua dívida mobiliária 
vencida no 1 o semestre de I 994. 

24 
MENSAGEM N" 287, DE 1994 

- (Em regime de urgência, nos termOS do art 336, "b", 
do Regimento Interno) 

Mensagem n° 287, de 1994, através da qua1 o Senhor Presi~ 
dente da República solicita seja autorizada contratação de opera~' 
çãO de crédito externo no valor equivalente a até duzentos e 
cinqüenta milhões de dólares norte-americanos, juntO -ao Brazilian 
American Merchant Bank - BAMB - Grand Cayman, destinada 
ao financiamento para aquisição, pela Marinha do Brasil, de bens e 
serviços no mercado internacional, dentro do Plano Parcial de Ob
tenção e Modernização da Madnba- PPOM. (Dependendo de pa
recer da Comissão de AsswitOS Ecónômicos.) 

25 
MENSAGEM N" 288, DE 1994 

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

Mensagem n• 288, de !994,pela qual o Presidente da Repú
blica solicita seja autorizada a contratação de aPelação de crédito 
externo, no valor equivalente a até cento e oitenta e cinco milhões 
de dólares norte-americanos,- jUnto ao Brazilian American Mer
chant Bank- BAMB - Grand Cayman. destinada à aquisição, pelo 
Exército Brasileiro, de bens e serviços, no mercado internacional, 
dentro do Programa de Modernização da Força Terrestre. (De
pendendo de parecer da Comissão de Assuntos Econõmicos.) 

26 
MENSAGEM N" 289, DE 1994 

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

Mensagem n° 289, de 1994~~ ~~·S~or-~i
dente da República solicita seja autorizada contratação de opera
ção de crédito externo no valor equivalente a até duzentos e ttinta 
e nove milhões de dólares norte-americanos, de principal, junto ao 
Braziüan American Merchant Bank - BAMB - Grand Cayman, 
destinada ao financiamento para aquisição, pelo Exército Brasilei~ 
ro, de bens e serviços no mercado internacional, dentro do Progra
ma de Modernização da Força Terrestre. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicos.) 

27 
MENSAGEM N" 290, DE 1994 

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

Mensagem no 290, de 1994, através da qual o Senhor Presi
dente da República solicita seja autorizada contratação de opera~ 
ção de crédito externo no valor equivalente a até cento e oitenta e 
um milhões de dólares norte~americanos, de principal. junto ao 
Brazilian American Merchant Bank - BAMB - Grand Cayman, 
visando a aquisição integral de bens e serviços, no mercado inter
no, pelo Ministério da Aeronáutica, no âmbito do Programa de 
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Reaparelhamento e Modernização da Força Aérea Brasileira. (De- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
pendendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.) DOS CONGRESSISTAS 

28 Ata da 13' Reunião Ordinária do Cooselho De-

MENSAGEM N• 291, DE 1994 

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

Mensagem n• 291, de 1994. pela qual o Presidente da Repú· 
blica SQ}i.cita seja autorizada a contratação de operação de crédito. 
externo, no valor equivalente a até cento e dezenove milhões de 
dólares norte-americanos, de principal, junto ao Brazilian Ameri
can M=bant Bank- BAMB- Grand Cayman, destinado à aqui
sição integral de bens e serviços, no mercado interno, pelo 
Ministério da Aeronáutica, no âmbito do Programa de Reaparelha
mento e Modernização da Força Aérea Brasileira. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.) 

29 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 184, DE 1993 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Cãmar.<i. no 
184, de 1993 (n° 1568/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
concessão de desconto nos valores dos ingressos em espetáculos 
culnuais e artísticos para pessoas idosas ou portadoras de deflci.ên
cia fisica, tendo 

Parecer sob no 150, de 1994, da Comissão 
- de Assuntos Sociais, favorável com Emendas de nos 1 e 2 

- CAS, que apresenta. 

30 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 27, DE 1991 

-COMPLEMENTAR 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei do Senado D0 

27, de 1991 -Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o § 3o do art. 192 da Constimição Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e dá outras 
providências. tendo _ _ 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substinüção à ComiSSão de Assuntos Econó
micos. 

31 

REQUERIMENTO N" 484, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento no484, de 1994, 
do Senador Marco_ Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a 
convocação do Presidente e do Secretário do Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar (CONSEA), Dom Mamo Morelli, Bispo 
de Duque de Caldas e Doutor Herbert de Souza (Betinho), para 
prestar, perante o Plenário do Senado Federal_. esclarecimentos so
bre o quadro de mortalidade infantil no Brasil, especiabnente nas 
regiões mais pobres, e apresentar as sugestões e medidas que o ór
gão proporá ao Senhor Presidente da República, com vistas a en
frentar tão grave questão. 

32 

Apreciação do Edital de PrivatiZação da Empresa Brasileira 
OO.Àeroíiáutica S/ A- Embraer, nos tennos da Resolução n° 53, de 
1994, do Senado Federal (Dependendo de parecer da Conússão 
de Assuntos Económicos.) 

A SR" PRESIDENTE (Júnia Marise) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15h10min.) 

liberativo, realizada no dia 16 de jnnho de 1994. 

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de bum mil no
vecentos e noventa e quatro, às onze horas e trinta minutos, reu
niu-se, ordinariamente, o Conselho Deliberativo do Instituto de 
Previdência dos Congressitãs - IPC, em sua sede, situada no Ane
xo I da Câmara dos Deputados, 2SO andar, sob a presidência do 
Doutor Henrique Lima Santos. com a presença dos senhores Con
selheiros Senador Nabo_r Junior, Deputados Prisco Viana, Sigma

-.xinga Seixas, Nilson Gibson e o Doutor Antônio José de Souza 
Machado. PreSentes, també~ o DOutor Djal.ma Bessa (Tesoureiro) 
e o Sr. João Bosco Altoé, Diretor Executivo do IPC. Obs~ o 
quórum regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos, de
terminando ao Sr. Secretário a Leitura da Ata da Reunião anterior, 
realizada em 5 de maio de 1994. Após a leittJra, a Ata foi discutida 
e votada, tendo sido aprovada sem restrições. Em seguida, o Presi
dente anunciou o primeiro item da pauta, ao tempo cm que distri
buía com os presentes os demonstrativos sobre a atual situação 
financeira do Instituto, deles constatando aS atuaís disponibilida
des, as aplicações a curto prazo, os investimentos. o realizável a 
longo prazo e finalmente a receita oriunda dos imóveis doiPC. 
Airi.da sobre essa matéria,. o Presidente prestou informações com
plementares. Continuando, o Presidente apresentou os balancetes 
contábeis referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 1994, com 
parecer favorável, emitido pelo Relator, Deputado .Ariosto Holan
da. Colocada em discussão e votação, a matéria foi aprovada por 
unanimidade. Em seguida, o Presidente colocou à disposição dos 
senhores Conselheiros todos os processos_deferidos por ele ad re
ferendum do Egrégio Conselho Deliberativo. Ouvido, o Colegiado 
ratificou todos esses processos, conforme números e discriminação 
ao final da presente Ata Em seguida, o Presidente colocou em dis
cussão o se item da pauta que trata sobre a reabertura da Carteira 
de Empréstimos Ímancêiros pelo IPC. aos seus associados, consig
nados em folha, considerando a vigência da nova moeda nacional, 
o REAL, a pãrifr de 1° de julho próximo. Sobre- esta matéria, o 
Conselho solicitou algmnas informações a exemplo das disponibi
lidades de caixa,. sobre a conveniência e as condições técnicas e de 
pessoal qualificado para esta reabertura. O Diretor Executivo res
pondeu todas essas questões, inclusive usando a lousa para deta
lhar números e cálculos. Após essas explicações, o Conselho 
autorizou a reabertura dos empréstimos, de forma disciplinada e 
gradual, condicionando aos rumos da economia do País e às condi
ções técnicas da clireção da Casa. Em seguida, o Presidente trouxe 
à discussão do Conselho a Preposta de Acordo apresentada pela 
empresa A Ruraf Colonização SA, erilpresa cOntra quem o IPC 
move, na Justiça. uma ação de ressarcimento de prejuízos íman
ceiros, :resultante uma operação fraudulenta com debênrures, ope
ração ·essa realizada na gestão do ex-Presidente do IPC, 
ex-Deputado Gustavo de Faria. O Presidente informou que esta 
proposta da A Rural e Colonização S.A. já estava aCompanhada do 
parecer do Senador Nabor JúniOl", que fora designado por ele para 
ser o relator. Neste estágío da reunião o Conselheiro Deputado 
Prisco Vianã pediu a palavra para sugerir que, em se tratando de 
um assunto tão sério e complexo, essa matéria fosse examinada e 
discutida em uma reunião exclusiva para esse fim. Essa sugestão 
foi submetida ao Conselho que achou por bem acolher a proposta 
apresentada pelo Deputado Prisco Viana. Retirada essa matéria de 
pauta, o Presidente detenninou a transcrição da ata dos trabalhos, 
todos os processos apreciados e aprovados nesta reunião, confor
me- títulos e numeração segUintes: a) Auxílio-Doença - 569/94, 
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501/94, 579194, 567194, 592194, 591194, S90/94, 552194, 573/94, 704/94, 685194, 771/94 e 779194; f) Inscrição de Segmado Facu!-
566194, 555/94, 56'1194, 601/94, 589/94, 568/94, 571/94, 550/94, tativo - L489/94, 225/94, 598/94, 593/94, 248194, 578/94, 
564194, 58l/94, 588194, 543/94,583194 558/94, 556194, 586/94, L641/94, 604/94 e 515/94. Na<!a_mais havendo a tratar, foi encer-
563194, 585/94, 595/94, 599194, 587194, 6ool94, 469194, 553194, rada a ReuÍtião às treze horas. E, para constar, eu, Raymundo !Jr-
597/94, 616/94, 613194, 606194, 617194, 574/94, 612194, 614/94, bano, secretário, !aviei a presente Ata que, depois de !ida e 
631194, 625194, 582194, 627/94,580/94, 622/94,608/94, 626/94, aprova<!a, será assinada pelo Senhor Presidente e ])elos membros 
619194, 605194, 653/94, 677/94, 641/94, 642194, 655194; 633/94, do Egrégio Conselho Deliberativo. 
649194, 657194, 623/94, 636194, 602f94, 407194, 646194, 666194, -ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDOREs 
645194, 644/94,643/94, 634194,662194, 647/94, 650194, 659194, DOSENADOFEDERAL-ASSEFE 

--- ConVOCação 
· · ·---Eleições d• 1994 

De acordo com o que preceitua o art 21 do Estatuto da As
sociação dos Servidores do Senado Federal- ASSEFE, convoco 
os Srs. Associados quites com suas obrigações sociais para éom-. · 
parecerem à Assembléia Geral de eleições na _entidade, no dia 30 

_ de setembro de 1994, de 9 às 20 horas, com a seguinte ordem. 
do dia: 

a) e1eições gerais para o Conselho Deliberativo e Direioria 
Executiva, com mandato para o biênio de 199411996. 

As urnas para a eleição estarão fixas no auditório do Ceri.tro 
Gráfico, na sala da Associação no Prodasen e no auditório do Se
nado Federal. 

O Regulamento para as -elci-ções será publicado no jornal da 
ASSEFE no prazo hábil que regula o art 13 do Estatuto. 

640194, 632194, 661/94, 658194, 660/94, 674/94, 681/94, 678/94, 
668194, 665194, 675!/94, 67!194, 648/94, 673/94, 672/94, 706/94, 
703/94, 688/94, 669/94, 694194, 689194', 695!94, 663!94, 667/94, 
693194, 724/94, 709/94, 690194, 700/94, 705/94, 698/94, 701/94, 
702194, 697194, 683194, 721194, 711/94, 713/94, 712/94, 722/94, 
725194, 710/94,"728/94, 730/94, 734/94, ~6194- 720/94, 723/94, 
729/94, 682194, 732194, 731194 691/94, 714/94, 735/94, 764/94, 
759194, 752194, 757194, 743194, 736194, 744194,780/94, 749194, 
768/94, 719/94, 766/94, 741/94, 737/94, 758194, 750194; 739/94, 
769194, 746/94, 777/94, 762194, 778194, 7f7/94, 740/94, 75!/94, 
738/94, 775/94,783/94, 767/94, 787/94, 776194, 786/94, 785/94, 
789194, 773/94, 763/94, 745/94, 754/94, 788/94, 810/94, 796194, 
761194, 801/94, 793/94-, 808/94, 772194, 809i94; 699 e 756/94, 
797/94, 825/94, 782192, 748/94, 781/94, 805/94, 792194 e 806/94; 
b) Requerimento de Pensão - 609/94, 565/94, 615/94, 607194, 
611194, 610/94, 676/94, 654194, 656194, 6S0/94, 708/94, 733/94, 
718/94, 760/94 e 784/94; c) Averbação de Mandato-: 559194 e 
603194; d) Auxílio-Funeral- 651194; e) Tntegra!ização de Carência Brasi1ia, 30 de agOsto de 1994.- Rui Márcio de Ahneida, 
-572194, 621/94,620/94,584/94,629/94, 637/94,638/94,639/94, Presidente da ASSEFE. 


