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Apel~do ao Ministro da Secretaria de Admlnis~ mica para aplicação .de Salvaguardas, firmado em 
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apresenta a f"d>1ção !inll.l dopPLn.0 6/93, que apro
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Portuguesa. Sen. Nabor Júnior ............ :. ·- ..... . 
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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIX - N• 14 QUINTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 1994 BRASÍLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
DECRETO LEGISLATIVO N" 27, DE 1993 

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

REPUBLICAÇÃO 

Na publicação feita no DCN (seção II), de 19-11-93, página 10597 publicar o preâmbulo do Decreto 
Legislativo: 

Faço saber que o Congresso Naciorial aprovou. e eu. Humberto Lucena, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28, doRcgimciú() Intern-o, promulgo o seguiriú: -

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 23' SESSÃO, EM 2 DE FEVEREIRO 
DE 1994 

1.1 -ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Presidente da República 
-Submetendo à deliberaçã"' do Senado Federal a 

escolha de nome indicado para cargO cujo provimento deM 
pende de sua prévia aquiescência: '~--- -- -

-N• 54, de 1994 (n' 70/94, na ori m), referente à 
escolha do nome do Sr. Alkimar Ribeiro 01,1ra, para exer
cer o cargo de Diretor de Política Monetária do Banco 
Central do Brasil. 

- N' 55, de 1994 (n" 72194, na origem) restituindo 
autógrafos de projeto de lei sancionado. 

-N•s 56 a 67, de 1994 (n•s 73 a 84/94, na origem, 
re_spec~ivamente) de agradecimento de comunicações. 

1.2.2- Avisos de Ministro de Estado 

- N9 95/94, de 20 de janeiro último, do Ministério 
da Fazenda, encaminhando informações sobre os quesitos 
constantes do Requerimento n" 1.410, de 1993, de autoria 
do Senador João Rocha. 

- N• 214/94, de 28 de janeiro último, do Ministro
Chefe Interino da Casa CiVil da Presidência da República, 
encaminhando informaçõeS...SObre os quesitos constantes 
do Requerimeilfo ri" 1.396, de 1993, de autoria do Senador 
João Rocha. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO ORÁPICO DO SI!NADO PBDI!RAL 

MANOEL VILE.IA DE MAGALHÃES 
Dtratar'-Oval do Sa.&do Federal 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
Dfretcr Elllct.tivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Cintar' AdaW.tratiYo 
LUIZ CARLOS BASI'OS 
Dfretol' Iad•triü 
PLORIAN AUOUSIO COUTINHO !.{AJ)RUOA 
Dlretor Adjuro 

DIÁlUO DO CONORES90 NACIONAL 

ASSJNATIJRAS 

Semcatral -·-···--··· 

Fevereiro de 1994 

1.2.3- Ofícios de iniciativa do Governo, alterando aitigos das Disposições 
-Da Liderança do PFL, refere-nte à confirmação dos Transitórias, representando, na opinião de S. Exa, absurdo 

nomes dos integrantes da agremiaçã_9_ n_a_ Comissão Q_e técnico, __ __ __ _ _ __ 
Constituição, Justiça c Cidã.daniá. ~ - _- ~ - SENADORA EVA BLA Y- Comentários a respeito 

-Da Liderança do PMDB. referentes a substituições das votações do Congresso Nacíonal, nos dias 26 e 27 últi-
de membros em comissões permanentes. mos, sobre as Medidas Provisórias nos 400, 402 e 407/93, 

1.2.4- Requerimento que alteram a legislação do imposto de renda e proventos 
No 54, de 1994, de autoria do Senador Pedro Teixeira, de qualquer natureza e dão outras providências. 

solicitando a transcrição nos Anais do Senado, do artigo SENADOR NABO R JÚNIOR -Apelando ao Mi-
Govemabilidade c Partido Político, de autoria do Senador nisTfC) da Secretaria de Administração Federal- SAF, 
Marco Maciel, publicado no Jornal de Brasília, de 26 de ____ para a adoção das devidas providências no sentido de solu· 
janeiro de 1994. cionar o problema das. aposentadorias dos servidores dos 

1.2.5- Comunicações da Presidência _ _ _ ex-territórios. 
-Aprovação, pela Comissão Dírêtora, -em reU.iliáo 1.2.7- Apreciação de matérias 

do dia 25 último, dos Requerimentos de Informações n~ Requerimentos·n;ti 52,53 e 51/94, lidos em sessão ante-
9, 15 e 22, de 1994, dos Senadores Júlio Campos, Jutahy rior. Aprovados. ~ 
Magalhães e Humberto Lucena, aos Ministros que meneio- 1.2.8- Requerimento 
nam. _ _ . _ N9 55, de 1994, de autoria do Senador Ney Maranhão, 

-Recebimento do Ofício fi'? 86194, da Prefeitura Mu- solicitando que seja çonsiçleracJ_o, corno licença para trata-
nicipal de Mauá (SP), solicitando a retirada do Ofício n9 mentõ de saúde, o período de 24 a 28 de janeiro do ano 
S/80, de 1993 (n' 61/93, na origem), que trata de pedido em curso.Aprovado. 
de autorização para que possa contratar empréstimo junto 1.2.9 _ Leitura de Projeto . 
ao Banco Multiplic, no valor de trezentos e quarenta mi- -Projeto de Lei do Senado n<? 7, de 1994, de autona 
lhões de cruzeiros reais, destinado aos fins que especifica. do Senador Nelson Carneiro, que regulamenta o § 3"' do 

-Recebimento do Ofício n• S/34/94 (n' 65/94, na ori- art. 126 da Constituiçãó Federai. 
gem), da Prefeitura do Rio de Janeiro~ solicitalldo autori- l.2.10 _ Requerimentos 
zação para que po-ssa emitir Letras Financeiras do Tesouro N'? 56/94, de autoria do Senador Cid Sabóia de Carva-
daquele Município, para os fins que especifica. lho, solicitando a prorrOgação por mais 90 (noventa) dias 

1.2.6- Discursos do Expedien~~-- do prazo da Comissão Temporária do Senado Federal, 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Solidarie- destinada a "Proceder amplo estudo do Sistema Previden-

dade ao Governador João Alves fiLho, por denúncias conti- ciário -aràSileíro, tantO no tocante a sua estrutura quanto 
das no relatório- da Embratel sobre ligaçõ_es telefónicas ao seu regime de custeio e benefícios e propor soluções 
de políticos às empreiteiras. Transcrição, nos AQais dO cabíveis para o seu regular funcionamento". Aprovado. 
Senado, da Nota de Esclarecimento publicada no jornal N~> 57/94, de autoria do Senador José Eduardo, solici-
Correio Braziliense, edição de 111-2-94, de autoria do Gover- tando que seja considerada como licença autorizada o dia 
nador João Alves Filho. 2 do corrente. Aprovado. 

SENADOR GILBERTO MIRANDA -Distorções 
no sistema brasileiro de previdência privada. 1.3- ORDEM DO-DlA 

SENADOR TOSAPHAT MARINHO -Improprie- Projeto de Lei da Câmara n' 220,de 1993 (n' 3. 711/93, 
dade do Governo Federal em enviar ao Congresso Nacional na Casa de origem), que-cria, com natureza civil, a Agência 
medidasprovisórias,_co~tendOJ11~t~rjaspolêmicasdoplano Espacial Brasileira- AEB, e dá outras providências. 
económico. Contrário ió áuóienfo de tributos. Aprovado, após pareceres de plenário favoráVeis, tendo 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO, como usado da palavra os Srs. Jutahy Magalhães, Ronan Tito 
Líder-Posição do PMDB quanto às propostas revisionais, e Iram Saraiva. À sançãO. -
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Projeto de Lei da Câmara n' 77, de 1990 (n' 3.056189, 
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 19 da 
Lei 7.729, de 16 de janeiro de 1989, para especificar como 
sendo Segunda a Junta de Conciliação e Julgamento de 
Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul. Aprovado. À 
sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n' 159, de 1993 (n' 2.863/92, 
na Casa de orig-em), que veda o pagamento de dividendos 
e de participações nos lucros, com base em saldo credor 
da conta de correção monetária, apurado por empresas 
controladas pelo Poder Público, e dá outras providê_n~_i_as. 
Aprovado. A sanção. - - -

Projeto de Decreto Legislativo n' 6, de 1993 (n' 162/86, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Conven
ção no:> 126, da Organização Internacional do Trabalho, 
sobre Alojamento a Bordo dos Navios de Pesca, adotada 
por Ocasião da 50" Sessão da Conferência Internacional 
qo Trabalho, realizada em Genebra,_em 1966. ~~rovado. 
A Comissão Diretora para a redação final. 

Redação final do Projeto de DecretO LegiSlativo n"' 
6, de 1993. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' !0, de 1993 (n' 
147/91, na Cãmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo sobre Transportes Aéreos, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
do Reino da Tailândia, em Brasília, em 21 de març-o·-cte 
1991. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Jutahy 
Magalhães, Cid Sabóia de Carvalho e Rona)l Tito. A_ Co
missão Diretora pata--à reâação final. - - - ~ -- - _ 

Redação final do Projeto de DeàetO Legislativo n9 

10/93. Aprovada. À promulgação. 
Projeto de Decreto Legislativo n' 12, de 1993 (n' 

177/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo Relativo a Serviços Aéreos, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
de Hong Kong, em Hong Kong, em 6 de setembro de 
1991. Aprovado. À Comissão Diretora para a redaçãofinal. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~ 
12/93. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 13, de 1993 (n' 
194/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo sobre Transportes AéreoS Re-gUlares, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Portuguesa, em Brasília, em 7 de 
maio de 1991. Aprovado. À Comissão Diretora para a 
redação final. _ _ 

Redação fiilal do Pi-ojeto de Decreto Legislativo n"' 
13/93. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 14, de J993 (n9 
219/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção Interamericana sobre Conflitos de Lei em 
Matéria de Cheques, concluída em Montevidéu, em 8 de 
maio de 1979, durante a II Conferência Especializada ln te~ 
ramericana de Direito Internacional Privado. Aprovado. 
À Comissão Dir'étótá para a redação final. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 
14/93. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' !9, de 199.1. (n' 
228/92, na Câmara dos Deputados); que aprova o texto 
da Convenção Interamericana sobre a Restituição Interna~ 
cionaJ de Menores, celebrada em Montevidéu, em 15 de 

julho de 1989, na duarta Conferência Especializadalntera~ 
mericana sobre Direito Internacional Privado (CIDIP~IV). 
Aprov&.do. À CÕiniSsão Diretóra para a tédação firicil. 

_Redação final do Projeto de Decreto Legi&lativo no 
19/93. Aprovada. À promulgação. 

Projeto-de Decreto Legislativo n' 21, de 1993 (n' 
227/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção Interamericana sobre Regime Legal das Pro~ 
curações para serem Utilizadas no Exterior, concluída em 
30 de janeiro de 1975, na cidade do Panamá. Aprovado. 
À Comissão Diretora para a redação final. - - -

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 21193. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo no 23, de 1993 (n' 
225/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Coréia para Serviços 
Aéreos entre seus Respectivos Territôrios e Além, assinado 
em Brasília, em 11 de agostO de 1992. Aprovado. À Çomis~ 
são Diretora para a redação final. ___ _ 

Redação nnal dO Projeto de Decreto Legislativo no 
23/93. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução no 159, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Realeza (PR) a contratar opera~ 
ção de crédito jurito ao Banco do Est~do ~~o Paran_~ S.A. 
- BANESTADO, -no -valOr de -Quatorze milhões_ e sete~ 
centos mil cruzeiros reais, a preços de setembro de 1993, 
para execução de projetas de infra~estrutura urbana._ Apro
vado, após usar da palavra o Sr. Ronan Tito: À Comissão 
Diretora para a redaçã(, fírial. 

Red_ação final do Projeto de Resolução n9 
159/93. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n' 160, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Jesuítas (PR) _a cqntratª'r opera
ção de crédito junto ao Bitllco_ do Estado _do Paran_á S.A:__ 
-BANESTADO;nO vatorae vfiite e ufn niilhCle-s-e-quatro~ 
centos mil cruzeiros reais, a preços de agosto· de 1993, 
utilizando recursos do Programa Estadual de Pesenvol
vimenta Urbano- PEDU. Retirado da Pauta, nos termos 
do art. 175, e do Regimento Interno. 

_P.rojeto de Resolução fi\' 161, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Santa Mônica (PR) a contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A. - BANESTADO, no valor de dez milhões de cruzei
ros reais, para execução de projetes de infra~es~ru~ura_ u_rQa_~ 
na, naquele municípío. RetifaiiO da- Piõia,- nos termos do 
art. 175, e, do Regimento Interrio. 

Projeto de Resolução n" 162, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Ibaiti -(PR) a contratar operação 
de crédito no valor total de dezesseis milhões e seiscentos 
mil cruzeiros reaiS, ji.fnto- aO BãhCo- dÜ Estado- do Par3ná 
S.A. - BANESTADO. Retirado da -Pauta, nos termos 
do art. 175, e, do RegirneJ?tO Interno. 

Projeto de Resolução n"' 163, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura de Nova Aurora (PR) a contratar operação 
de crédito junto ao Banco do Estado Paraná S.A., no 
valor de vinte e nove milhões de cruzeiros reais a preços 
de agosto/93, para realização de obras de infra~estrutura 
urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimen
to Urbano - PEDU. Retirado da Pauta, nos termos do 

· art. 175, e, do Regimento Interno. 

- I _,.., I , .---
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Piojeto de Resolução n" 6, de 1994, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa (PR) a contra~ 
tar operação de crédito junto ao BapcQ do Est_ado ~do Para~ 
ná S.A. - BANESTADO. no valor de treze milhões e 
quinhentos mil crUzeiros reais, destinados a obras de infra~ 
estrutura urbana naquela municipalidade. Retirado da pau
ta, nos termos. do art. 175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de Resolução n" 7, de 1994, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Eugênio de Castro (RS) a contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S.A. - BANRISUL, no valor total de 
oito milhões, trezentos _e noventa e__9ito mil, duzentos e 
oitenta e oito cruzeiros reais é setenta centavos, a preços 
de setembro de 1993, utilizando recursos do FUNDOPI
MES. Retirado da Pauta, nos termos do art. 175, e, do 
Regimento_ Interno. -

Projeto de Lei da Cámara n' 88, de 1993 (n' 1..733/91, 
na Casa de origem), que fixa a jorna.da de trabalho dos_ 
profissiOn-áíS- FiSioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. 
Aprovado. Após parecer de plenário favorável, ficando 
prejudicado _o Requerimento no 1.265/93. À sanção. . , 

Projeto de Lei da Câmara n' 167, de 1993 (n' .3.529/93, 
na Casa de origem), que cria cargos do Grupó Processa
mento de_ Dados no Quadro Permanente de Pessoal da 
Secretaria do Tri~unal Regional do Trabalho da 2• Região 
e dá outras providências. Retirado da Pauta, nos termos 
do art. 175, e, do Regimento Interno._ - - . . 

Projeto de Decreto Legislativo n• 38, de 1993 (n' 
270/93, na Câmara Cios Deputado~). que aprova os textos 
das Resoluções n•s 267 (E· V), 268 (XII) da Conferência 
Geral do Organismo para a Proscrição das Arma§ Nuclea~ 
res na América Latina e no Caribe (OPANAL), <!lJe alte
ram, respectivamente, a denominaçãO legal do Tratado 
para a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina 
e o parágrafo 29 de seu artigo 25, l:!~m como o teXto emen~ 
dado do referido Tratadó. Retirado da Pauta, nos termos 
do art. 175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n' 80, de 1993, de autoria 
do Senador Jarbas Passarinho, que dispõe sobre a obriga to~ 
riedade da adição de micronutrientes aos produtos de ali~ 
mentação que especifica e dá outras providências. (Trami
tando em conjunto com- os Projetas de Lei do Senado 
n's 97 e 106/93.) Retirado da Pauta, sobre a obrigatoriedade 
da pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n9 97, de 1993, de autoria 
do Senador Júlio Campos, que dispõe ~q~!e -ª- ob_rigato
riedade de fortificação dos alinientos básicos e dá outras 
providências. (Tramitando em conjunto com os Projetas 
de Lei do Senado n•s 80 e 106193:) Retirado da Pauta, 
nos termos do art. 175, e, âo Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n9 106, de 1993, de autoria 
do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre a obrigato~ 
riedade da adição de micronutrientes_aos progut'?S de ali~ 
mentação que especifica. (Tramitando em conjunto com 
os Projetes de Lei do Senado n's 80 e 97/93.) Retirado 
da Pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno.· 

Projeto de Lei do Senado n° 125, de )99J, de autoria 
do Senad_or Mário Covas, que dispõe sobre número de 
candidatos pelo sistema proporcional nas eleições de 1994. 
Retirado da Pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento 
Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 1, de 1994 (n' 390194, 
na Câmara dos Deputados), que submete à condição sus~ 
pensiva a renúncia de parlamentar contra o qual pende 
procedimento fundado nos incisos I e II do art. 55 da 
Constituição e dá outras providências. Vol3.Ção adiada, 
para o dia 9 do corrente, nos termos do Requerimento 
59/94, subscrito pelo Sr. Ronan Tito, tendo usado da pala~ 
vra os Srs. Ronan Tito, Eduardo Suplicy e Jutahy Maga~ 
Jhães. 

1.3.1- Discursos ãpós a Ordem do Dia 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Defesa do 
sistema misto, contendo um meio termo entre o sistema 
proporcional e o sistema distrital puros, em proposta à 
revisão constitucional~ de sua autoria, alterando disposi~ 
ções contidas no art. 45_ da Constituição. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Irregularidades 
cometidas por autoridades do atual Governo do Estado 
de Santa Catarina, nas Centrais Elétricas de Santa Catarina 
S.A. - CELESC. 

SENADOR MARCO MACIEL - Nova etapa de 
expansão do Aeroporto Internacional dos Guararapes, no 
Recife -PE. 

SENADOR JULIO CAMPOS - Paralisação das 
obras de cq,nstr~ção da Usina Hidrelétrica de Manso. Desa
tenção e descaso do Governo Federal com a regi"âo pã:iitã~ 
nei:ra, 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Registro do 
passamento do_jurista e professor Paulino Jacques. 

SENADORA JÚNIA MA RIS E -Fracasso da orto
doxia liberal_,_ Defesa do monopólio das telecomunicações. 

1.3.2 - Comunicação da Presidência 
-Convocação de sessão extraordinária a realizar~se 

hoje, às 13 horãs e 18 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 24' SESSÃO, EM 2 DE FEVEREIRO 
DE 1993 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1--Requerimentos 
- N\' 60/94, de autoria do Senador Esperidião Amin, 

solicitando que seja considep:~d,a como licençB: a sua ausên~ 
cia dos trabalhos da Casa nos dias 27 ,_29 e 30 de dezembro 
próximo paSsado. Aprovado. 

- N9 61194, de autoria do Senador Esperidião Amin, 
solicitando que seja considerada como licença a sua ausên~ 
cia dos trabalhos da Casa nos dias 3, 6 e 10 de janeiro 
do corrente ano. Aprovado. 

2.2.2- Apreciação ~e Matérias 

-Projeto de Resolução n" 23/94, que autófiza o Go
verno do Estado de Minas Gerais a emitír Letras Finan~ 
ceiras_do Tesouro do Estado de Minas Gerais- LFTMG, 
cujos -recursos súão destinados ao -giro de 91% da dívida 
mobiliária do Estado,_ v.encivel no primeiro semestre de 
1994, revogando a Resolução n'-' 129/93. Aprovado, após 

_parecer de plenário. À Comissão Diretora para a rcdação 
-final. 
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- Redação Final do PfOjeto ae -Res-oluÇãO i1" 23!94. ~- rlort;_a,~_ericanos. para os fins que especifica. Aprovado, 
Aprovada. À promulgação. _" _ , ,; ~pós parecer de plenário favorável. nos. ter~os_do \rojeto 

-Projeto de Resolução n·' 24/94. que autoriza o Go- de Resolução n" 27/94. que oferece. A Com1ssao Dnetora 
vemo do Estado do Mato Grosso a emitir Letras Finan- para a redação final. 
ceiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso- LFTEMT • - Redação final do Projeto de Resolução n·.o 27/94. 
cujos recursos serão destinados aô giro de 91% da dívida Aprovada. À promulgação. 
mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 
1994, revogando a Resolução n" 147/93. Aprovado, al?ó~ _ _ --Parecer n'-'464, de 1993. sobre a Mensagem n"413/93 
parecer de plenário. À Comissão Diretor~cpara -a--reaãção (n~· 882/93. na origem). concluindo favoravelmente à apre-
final. vação do nome do Senhor Ruy Coutinho do Nascimento. 

- Redação Final do Projeto de Resolução n·• 24/94. 
Aprovada. À promulgação. __ _ _ 

-Projeto de Resolução n~· 25/94, CjUe autoriza o Esta
do do Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras do Estado 
do Rio de Janeiro~ LF'TRJ, cujos re'cursos ser'ao desti
nados ao giro de 91% da dívida mobiliária do Estado. 
vencível no primeiro semestre de 1994, revogando a Resq· 
lução n'' 148/93. Aprovado, após parecer de plenário. A 
Comissão Diietora para a redação finaL -

- Red~ção final do Projeto de Resolução n" 25/94. 
Aprovada. A promulgação. 

-Projeto de Resolução nn 26/94. que autOriza o Go
verno do Estado do Céar'á ·a emitir Letras_ Financeiras do 
Tesouro E~tadual, destinadas ào giro de 91% da dívida 
mobiliária do exercício 'de 1994, vencível em 15 de janeiro 
de 1994, revogando a Resolução n" 149193. Aprovado, após 
parecer de plenário. À Comissão Diretora: para a redação _ 

_para o cargo de Presidente do Conselho Adminístrativo 
de Defesa Económica. Retirado da pauta, nos termos do 
art. l75, e, do Regimento Interno. 

-Parecer n;• 464-A. de 1W3. sobre a Mensagem n" 
413, de 1993 (n•' 882/93. na origem), concluindó favoravel
mente à aprovação da Senhora NEIDE TERESINHA MA
LARD, para exercer o cargo de Conselh~ira do conselho 
Administrativo de Defesa Económica. Retirado da pauta, 
nos termos do art. 175. e, do Regimento Interno. 

-Parecer n;' 464-B. de 1993, sõbre a Mensagem n1' 

413, de 1993 (n•' 882/93, na origem). concluindo favoravel: 
mente à aprovação do nome do Doutor CARLOS 
EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO, para exercer o 
cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defe
sa Económica. Retirado da pauta, nos termos do art. 175. 
e, do Regimento Interno. 

-Parecer n•• 464-C, de 1993, sobre a Mensagem n" 
. 413, de 1993 (n'' 882/93, na oligem), concluindo favoravel-

- Red~ção final do Projeto de Resolução n" 26/94. mente à aprovação do nome do D.outor MARCELO MON-

final. 

Aprovada. A promulgaçã_o. TEIRO SOARES. para exercer"-o-eargo -de Con~lhetro 
-------·do Conselho Administrativo de Defesa Económica. Reti

rado da pauta, nos_ termos do art. 175. e, do Regimento 
lnternó. 

2.3- Ol<DE,M bO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n" 107, de 1990 (n" 
1.271/88. na Casa de origem), que Isenta ·do Imposto sohre 
Produtos Industrializados ~ IPI, os veículo~. especiais ou 
utilitários quando destinados a pessoas portadoras de defi
ciências físicas ou entidades filantrópicas que especifica. 
Aprovado, após parecer de. plenário favorá:rei, tendo usado 
da palavra o Sr. Cid Sabóia de .carvalho. A sanção. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 93_, de 1993, de autoria 
do Senador Iram Saraiva, que proíbe a exclusão.de cober
tura de despesas com tratamento em determinadas doenças 
em contratos que asseguram atendimento médico-hospi
talar pelas empresas privadas de seguro-saúde ou asseme
lhadas. Aprovado, após parecer de plenário favoráveL À. 
Comissão Diretora para a re_dação final. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n'93/93. 
APi-ovada. À Câmara dos Deputados. 

-Mensagem n' SI, de 1994, através da qual o Presi
dente da República solicita que seja autorizada-cOritrataÇão 
de financiamento entre o Brasil e o Banco Internacional 
para Reconstrução c Desenvolvimento --BIRD, no valor 
de duzentos c sessenta milhões e seiscentos mil dólares 

-Parecer n" 464-D, de 1993. sohre a Mensagem n'' 
413. de 1993, (n" 882/93, na origem), concluindo favoravel
mente à aprovação do nome do Doutor JOS~ MA TIAS 
PEREIRA , para exercer o cargo de Conselheiro do Conse
lho Administrativo de Defesa Ecori6mica. Retirado da pau
ta, nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

são 
2.3.1- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

2.4- ENCERRAMENTO 

3- ATO DO PRESIDENTE 

N" 430, de !992 (Apostila) 

4- A TOS DO DIRE'fOR-i:iERAL 

NoS 13 a 16, de !994 

5- MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E V ICE-LIDERES DE PARTIDOS 

7 _: COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA
NENTES 
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Ata da 23~ Sessão, em 2 de fevereiro de 1994 
10• SessãoLegislativaExtraordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues, LevyDias, lúJio Campos, Nabor Júnior e Jutahy Maga
lhães. 

ÁS 9 HORAS. ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. SE· 
NADORES: ... 

Affonso Camargo- Alexandre Costa-~ Çhaga~:R.o~ri~ 
gues- .EJ)Hâcio Cafeteira- _Esperidião Aniin -.EVa Blay 
- Garibaldi Alves Filho - Gilberto Miranda - José Richa 
- Lourival Baptista - Magno Bacelà.r -· Maun)- Benévides 
- Nabor Júnior- Pedro Simon- Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
pres.ença acusa· o comparecimento de 15 Srs. Senadores .. Ha-
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. . 

Sob a protcção de Deus . .iniciarrlós nossos trabalhos. 
A Sr" 1'; Secretária procederá à leitura .do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO I'itESibENTEDÃ REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do. Senado Federal a 
escolha de nome indicado para cargo cujo provlmen~õ· 
depende de sua prévia aquiescência: · 

MENSAGEM N• 54, DE 1!194 
. (N• 70/94, na origem) 

Senhores MembrC)s- do Senado Federal, 
Nos termos do art. 84; inciSO· XIV. combinado com o 

art. 52, iilciso III, letra "d"~· da ConstituiçãO ·Federal, submet_O 
à consideração do Senado Federal o nome do Senhor 1\LKJ.-: 
MAR RIBEIRO MOURA para exercer o cargo de Diretor 
de Políticá Monetária do Banco Central do BrasiL 

O indiCado é pW;oa de reconhe.Ci.da corripeiêliCiã para 
o desempenho dessa elevada função, como se depreende do 
anexo curriculum vitae. 

Brasília", 28 de janeiio de-1994. ·Itamar Franco. 

Curriculum Vitae 
ALKIMAR RIBEIRO MOURA 

Rua Vitorino de Carvalho, 363 ~Vila Ma.dalena 
Cep 05447-140- São Paulo- Capital- Fone: 210-8609 

Brasileiro, Casado, 2 filhos · 

Escolaridade: 
Bacharel em Ciências EcoriôriiiCas pera ~Facuidâde ·de 

Ciências Económicas da Universidade Federal de Minas Ge
rais, Belo Horizonte, março/6Ctã âezembro/63~ = , ,-",. _~ _ " 

Curso de Aperfeiçoamento· em ·EcoD_qm{a D.o Centro de 
Aperfeiçoamento de Economista do Instituto Brasileiro de 
Economia da fundação Getúlio Vargas, Rió de_Janeiro, janei
ro a agosto/64. 

Mestrado em Economia pela Universidade da Cãlifórnia; 
Berkeley. Califória; ·Set6ri1bro/64 a junho. - _ 

Doutorado e Economia Aplicada pela Stanford Univer
sity, Stanford, Califórnia, setembron4 ajunhon8. 

Ativldades Acadêmicas: 
Professor do Departamento de Planejamento e Análise 

E,conômica Aplicados à Administração da "Escola de Adminis-

_traçã() de Empresa de são PauiÓ da Fundação Getúlio Vargas, 
desde janeirono. 

:Experiência ProfJSsonal:' 
Syntech dtvm Ltda .. 
Diretor - julho/93 . 
-Banco Pire IIi Fintec S/ A. 
Diretor Técnico e de Operações- janeiro/92 a março/93 .. 
Pire IIi Fintec SI A DTVM. 
Diretor Técnico e de Operações- março/88 a janeiro/92. 
Banco Central do Brasil · 
Diretor da Dívida Pública e do Mercado Aberto - Rio 

de Janeiro, janeiro/87 a janeiro/88. 
Banespa S/ A Corretora de Câmbio e Títulos 
Diretor Técnico.- março/83 a dezembro/86. 
Banespa DTVM S/ A. . 

· Diretor Presidente - São Paulo - abril/85 a dezem
bro/86. 

Grupo Pão de Açucar . 
Assessor Económico do Departamento de Estudos Eco..: 

nômicos -São Paulol- janeiro/80 a feVereiro/83. 
Grupo União dos Bancos Brasileiros 
Assessor EcoJ;lômiOO · da: Diretoria de Marketing - São 

Paulo - janeiro/72 a dezembron3. · 
União dos Bancos Bra~il~ircis . . . . _ 
Chefe do Depai-t3mento E.conômico -·sao Pâulo __:_ jú

Tho/67 a dezembron1 
Iilstituio de Planejamento Económico_ e Social-·lPEA 
EConOriiista Júnior do Setpr de .Po.lítica Monetária -

Rio de Janeiro- agosto/66 a julho/67: 

. "Outros Atividades: 
Membro da Comissão Assessora da Diretoria de Asso

ciação das Distribuidoras de Valores de São )?auJo- ADE
VAL. 

Ex-Membro do Conselho Superior da Ordem dos Econo
mistas de São Paulo. 

Ex-Presidente da Comissão Técnica do Instituto Brasi
leiro c:;le Executivos Financeiros; IBEF, 1986. 

Membro fundador do IDESP, Instituto de Estudos Eco· 
nômicos Sociais e PolíticoS de São Paulo. \ 

Membro do Con_selho Regiot)al de Economistás da 2' 
Região (Corecon - SP) 

Ex-Redador Chefe da Revista de Administração de Em
presas, jan/80 a dez/81. 

Membro do Conselho de Redação da Revista de Econo-
mia Polític3. · 

Poblicaçii<s: . . . 
-?\ftigos em revistas especializadas de economia e negócios 

comO: 
Revista de Administração de Empresa, Revista de Econo· 

mia Política, 
Revista Brasileira de Mercados de Capitais Estudos Eco-

nómicos (FIPE/SP). · 

··c.::-=-'"'•-==--==- ,~~-·=·-
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Línguas: 
Fluente em inglês (fala, lê, escreve) 
Lê espanhol e francês , ___ _ 
São Paulo 27 de janenro de 1994. - Alkimar Ribeiro 

Moura, 

(À Comissão de Assutiros Econôn1icos) 
Restituindo autógrafos d-e projeto de lei sancionado: 
N' 55, de 1994 (n" 72/94, na origem), de 31 qe janeiro 

último, referente ao Projeto de Lei çla Câma(a n"-165, de 
1993 (n° 2.093/91, na Casa de origem), que institui o Plano 
Diretor para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
- Planvasf, sancionado e transformado _n_a Lei n" _8.851. de· 
31 âe janeiro de 1994. -

De com"unicação de recebimento: 
N• 56 a 61, de 1994 (n• 73 a 78/g4, na origeni). de _31 

de janeiro último, referetes às matérias constantes das Mensa
gens SM n"' 7 a 12, de 1994. 

N• 62 a 64, de 1994 (n• 79 a 81/94, na origem), de 31 
de janeiro último, referente ao término do prazo final, sem 
deliberação por parte do Congresso Nacional, das Medidas 
Provisórias n'' 389, 390 e 392, de 1993. 

De agradec{nifinto de Cômunicaç6€S:- -~~ _ 
N"' 65 a67, de 1994 (N" 82 a84/94,_na origem), de 

1<:> do corrente, referentes a ap_rovação das Medidas Provisórias 
n<" 400', 402 Õ(4{i6; de 1993. _ . . 

AVISOS DE MINISTROS DE ESTÂIJO 

N9 95/94, de 20 de janeiro último, do Ministr~ da Fazenda, 
encaminhando informações sobre os quesitos constantes do 
Requerimento n'' 1.410, de 1993, de autoria dÕ -se~ador João 
Rocha; e . , _ 

Ne 214/94, de 28 de janeiro ultil!lo,_ dç _Min_istro-Çhefe 
Interino da Casa Civil da Presidênçia _dfl_ B,epública, encami
nhando informaÇões- sObre Os quesitos constante~ do Requeri
mento n~ 1.~96, de 1993, de autoria do Se_~~~or: jQ_ãCd~.ocha. 

As ínformações foram encamínhadas_, em cópias, 
ao Requerente. _ . 

Os Requerimentos vão ao Arquivo. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pela Sr• 1 a Secretária. 

É lido o seguinte: 

Of. GL PFL N' 029/94 

_Brasília. 19 .de fevereir:o de 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa E-xCelência para, 

na qualidade de Líder do Partido da Frente Liberal, confix:n;tar 
os nomes dos integrantes da agremiação na Comissão de Cons
tituição, JustiÇa e Cidadanfa: 

1. Josaphat Marinho 
2. Loi.uival Baptista 

Titulares 

Suplentes 

3. Francisco Rollemberg (por cessão) 
4. Odacir Soares 
5 .. Hugo Napoleão 
Guilherme Palmeira 
Henrique Almeida 
Jónice Tristão 
João Rocha 
Carlos Patrocínio 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e apreço. -Senador Marco. Maciel, 
Líder do PFL no Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Chaga~ Rp<;lrigues) - O Expe
·diente lid_O: vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -0 oficio 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pela Sr 1~ Secretária. 

É lido o seguinte 

Of. n·• 059/94-GLPMDB 

Bras.tia, 31 de janeiro de 1994 

Senhor Presidente, _ __ _ _ 
Tenho a honra de dirigir--me a Vossa Excelência para 

indicar o nome do Senador Márcio Lacerda para Titular da 
Comissão de Constituição, Justiçá e Cjdadania em substituição 
ao Senador Nelson Carneiro .e. o Senador Mauro Benevides 
como Suplente na referida Comissão. _ 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos_de alta estima e consideração. - Senador 
M-a_u_~Õ Benevides, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Será feita 
a_$_ubstifuição soliCitada. -

A Presidênc_ia designa o nobre Senador Mauro_Be~evides 
como suplente da Comissão de Constituição, Just~ça e Cida-
dania. _ _ _ _ _ _ __ _ _ 

Sobre a mesa, ofícios que s.ei:ã"o lidos pela Sr• 1 ~seCretária. 
São lidos os seguintes: 

Of. n' 046/94-GLPMDB 

Bras!lia,·27 de janeiro de 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa ExCelência o nome 

do Senador Gerson Camata para Suj)Í~nte da Có-mi.ssão de 
Assuntos_ Sociais- CAS, ern substituição ao Senador Nelson 
CarneirO.-

AproveitO a- oporturiidade para renovar a Vossa Exce~ 
lência protestos de alta estima. ---senador Mauro Benevides, 
Líder do PMDB. 
Of. n' 047/94-GLPMDB 

Brasília, 27 de janeir<? de 1994 

-Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome 

do Senador Gerson Camata para Suplente da Comissão de 
Educação - CE, em substituição ao Senador Nelson Car-
neiro. ' 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de alta estima.- Senador :Mauro Benevides, 
Líder do PMDB .. 

O -SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Serão feitas 
as substituições solicitadas. 

So_bre a mesa, requerimento que será lido pela Sr~ P 
Secretária. 

Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 54, DE 1994 

.Na forma do ·art. 210 do Regimen_~q __ In_te,pl9-, __ r~,qu"eiro 
transcrição nos Allàis do-SeÕádO, do artigo Govemabilidade 
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e Partido Político, de autoria do Senador Marco Maciel, publi- confuso e indeciso pelo efeito do noticiário que sempre infor-
cado no Jornal de Brasília, de 26 de janeiro de 1994. ma, mas às vezes confunde. 

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 1994. - Senador No início_de novembro passado, após ler um nota publi-
Pedro Teixeira. cada em O Globo, edição de 10/11/93, usei da palavra, neste 

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig~e_s) -:--I?e_ acqrdo plenário, para comentar a iniciativa de esclarecimento à opi-
nião pública por parte de Governador de Sergipe, João Alves com o art. 210, § 1'?, do Regimento Interno, o requerimento· 

será submetido ao exame da ComiSsão Difétofa. -- -- Filho, quando fora alvo de acusações, por ele refutadas como 
inverídicas e maldosas. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presi-. Ressaltei, naquela ocasião, a iinp·o-rtânc,·a do gesto de dência comunica ao Plenário que a CõlffiSSãCf Diretóra apre- defesa da sua integridade, da integridade do Governador vou, em sua reunião do dia 25 de janeiro último, os Requeri-

mentos de Informações n""~ 9, 15 e 22, de 1994, dos Senadores do meu Estado, porque não lhe caberia o silêncio, diante 
da gravidade das denúncias com que pretenderam envolvê-lo. 

Júlio Campos, Jutahy Magalhães e Htmlberto Lucena, aos Lendo o Correio Braziliense, edição de }0-2-94, depa-
Ministros que mencionam. rei-me com uma "Nota de Esclarecimento" do Governador 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi- João Alves, que, externando a sua indignação, baseado em 
dência recebeu, da Prefeitura M_un.icip-al de Mauá (SP), o documentos fornecidos pela EMBRA TEL e pela TELE R-
Ofício n9 86/94, -solicítando a re_tirada do Ofício n"' .S/800. d_e ___ GJPE, apresenta, em respeito à opinião pública nacional e 
1993 (n9 61/93, na origem), que tr3ta do pedido de autorizaçã() à população de Sergipe::-, o seu desmentido com relação às 
para que possa Cóhtratar empréstimo junto ao Banco Multi- notícias publ_icadaS em que fora recordista de ligações telefô-
plic, no valor de trezentos e quarenta milhões de cruzeiros nicas para determinadas empreiteiras, a partir de um telefone 
reais, destinado aos fins que especifiCa~ çle propriedade de sua esposa, D. Maria do Carmo do Nasci-

A Presidência defere a solicitação: - mente Alves. 
O Ofício n'? S/80~ de 1993, vai ao Afquivo. Não quero entrar no mérito dessas ligações telefônjcas, 
O SR. PRESIDENTE (Ch~gãs Rodfigues) _: .. :.:A Pres~- nem comentar a sua existênCia Ou não. O que pretendo é 

dência recebeu. da Prefeitura da cid~de _do Rio de Japeiro, ressaltar que o Governador de Sergíp"e, o ·cidadiio João Alves 
o OfíciO it' S/34, ae·í994 (i-i' 65!94, na oiigem), solicitando, Filho, .vem a público, indign.a9oe estarrecido, como se diz, 
nos termos da Resolução n"' 36, de 1992, _c;io Sena~o Federal, apresentar as-provas fornecidas e refe~enciadas pela EMBRA-
autorização para que pOSsa emitir" Let!as Fi~~~ce:ii-as- do Te- -TELe pela subsidiária da TELE BRAS no Estado, que ates-
souro daquele Município, para oS fins que espe-cífica. tam, respectivamente; 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco- ''Temos a I.OJormar que ã-EMBRA TEL, em mo-
nômicos. onde ãgúardãrá a complementaÇ_~o _dos_documentos 

rneMo aJ.gum,_ recebeu solicitação sobre a realização 
necessários à sua instrução. -- de pesquisa, quer por parte da TELEBRÁS, quer por 

OSR.PRESIDENTE(ChagasRodrig,;e~)-Háoradores parte da CP!, ... Assim sendo a notícia veiculada é 
inscritos. improcedente no_que se refere a particípação da EM· 

Concedo a palavra ao· nobre Senador Lourival Baptista. B~ATEL. . . ~ , ____ .. .. . . 
O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL ~ SE, Pronuncia Informamos que após exaustiva pesquisa, no pe-

oseguinte discurso.)_--Sr. Presidente, Srs. Senadores, nestes ríodo de 1989 a_I993, não foi detectada nenhuma liga-
tempos de apuração de irregularidades e denúncias decor- ção telefónica para as empreiteiras ... ;, 
rentes dos trabalhos da CPI do Orçamento, em que O fantasma 
da suspeição paira sObre muitas cabeças, em algyns casos, 
devido à existência de indícios e evidências, mas em outros 
por maquinações partidárias ou interesses políticos, nem- sem
pre louváveis, quero manifestar o ponto de vista de que a 
nenhuma autoridade constituída ou portador de mandato par
lamentar seria ·aceitável o silêncio diante de uma acusação 
séiia, por mais absurda que fosse, mas que Yíesse a macu1ar, 
mesmo que genericamente, a imagem do administradorpúbli
co, do representante do povo e dos titulares de cargos de 
relevo no governo do País. 

A sociedade, que paga os impostos, faz_ funcionar a econo
mia, mantém o Governo, remunera os seus titulares e e~pre
gados e que é a feição humana do País, tem o direito inalie
nável à transparência dos atas administrativos, eventos políti
cos e à verdade dos fatos. 

A notícia infundada ou apressada, a mãrlipulação da opi
nião. pública em detrimento da honorab_ilidade de pessoas, 
com fms de mobilização e interesses eleitoreiros, são coisas 
muito deploráveis, que desgastam a democracia, desenc~ntam_ 
e escandalizam a população e _cria_ !J-O _seio dela a suspeita, 
a desconfiança, com relação aos homens públicos, aos seus 
dirigeriteS, aos-J)eus representantes. __ ____ _.- __ 

A difamação, com fiõs políticos, está se aprimorando 
entre nós como a 'arte de enganar o povo, cada vez mais 

Senhor ~residente, Srs .. Sen~dores, c~lúnia com _fins polí
ticos· tem efeitos perverSos,- Prejudica muito mais a Nação, 
o PaíS:, a sociedade, do que a própria pessoa atingida por 
ela, que é apenas uma vítima. A notícia· infundada prejudica 
a própria imprensa como ve_ículadora di ver53o- fidedigna dos 
fatos~ das idéias e ·dos. debates, enfraquece a sua condição 
de pilar indispensável à sustentação da democracia, compro
mete a credibilidade das matérias veiculada pelo noticiário. 

Além de de,smentir as denúncias de que_seria o recordísta 
de ligações telefónicas para certas empreiteiras, nesta nota 
a que me refiro, publicada no Correio Braziliense, o Gover
nador João Alves comunica também as providências jur{dicas 
que tomou, através da ProcuradoriawGeral do Estado, com 
a interpelação judicial do denunciante junto ao Supremo Tri
bunal Federal, para que confirme ou negue as informações 
a ele atribuídas, para então processá-lo por calúnia e difa
mação. 

Com este meu pronunciamento, Sr. Presidente, quero 
louvar o gesto do Governador João Alves Filho e a atitude 
do homem público, porque acusações como aquelas que lhe 
foram feitas, sendo inverídicas, não poderiam, a qualquer 
pessoa que se preze, e ""que detenha cargo público, ficar sem 
resposta, porque a resposta, além de direito inalienável da 
pessoa, é um direito da sociedade que mantém o Estado. 
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merecendo dos seus dirigentes todas as explicações e todo 
o respei[Q. 

Finalizando, Sr. Presidente,_ peço a transcrição, com o 
meu pronunciamento, da matéria a que me referi, intitulada 
''Nota de Esclarecimento .. , publicada no Correio Braziliense 
do dia 1" de fevereiro de 1994. 

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

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

CORREIO BRAZILIENSE 

Brasília, terça~feira, 1" de fevereiro de 1994 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

Reportagem puhlicada no Jorna; do Brasil de 19-i-94 
e repercutida na imprensa scrgipana em 24-1-94 atribui ao 
Deputado Luiz Salomão, iider do PDT na Câmara Federa_!, 
a informação de que o Governador de Sergipe. Jo~o -~!vc~ 
Filho, fez 1.665 ligaçtk~ tddônicas para a Construtora O~S 
c 7.832 para n Queiroz Gal~v';IO, Cfltre 1989 e 1993, utpizando 
telefone da Primeira-Dama do EstadO, Maria do Carmo do_ 
Nascímento Alves. A notícia diz que trabalharam no levanta-. 
mcnto a Tekbrá~ Emb~atel.c Prodasen (órgão do Senado). 

Em respeito :l Naç<io c ao povo ·sergipano em particular. 
o Governador João Alves Filho vem esclarecer, a bem da 
verdade. o ~cguintc: 

1. A notícia é absurda e caluniosa, já que fe~e o bo_m 
senso e a lógica mais simples. Estarrecido e indignado. o 
Governador adotou de imediato duas providências: solicitou 
à Embratcl a confirmação do levantamento, e pediu à Teler
gipc '(órgão vinculado à Telebrá~ cm Sergipe) a re_aliz~ção 
de um rigoroso c exaustivo rastreamento de todas as ligações 
feita~ no:-. últimos quatro anos através de todos os telefones 
em nome da Dr' Maria do Carmo do Nascimento Alves. 

2. _A resposta ua Emhratel, veio atra~_~.? çi_e qfíç!Q com 
data de 25-1-94. O texto afirma categoricamente: "Temos 
a informar que a Emhratel em momento algum recebeu solici~ 
tação sobre a realização de pesquisa. quer por parte da Tele
brás quer por parte da CPI". E mais: ''Assim sendo, a notí_ç_ia 
veiculada é improcedente no que se refere à participaÇã0 da 
Embratcl". ___ _ _ . . 

3._ Já a Tc.:lcrgipc afirm9u ta~_a"tiVainente. através de ofí
cio com data de 28-1-94: "Informamos que, após exaustiva 
pesquisa, no período de 1989 a 1993, não foi detectada nenhu
ma ligação telefónica para as crnpreiteiras OAS e Queiroz 
Gaivão". No ofício a Tclergipe informa que a pesquisa foi 
feita nos cinco telefone!;. que estão em nome da Dr• Maria 
do Carmo do Nascimento Alve~. 

4. Diãntc-dessas informações que desmentem categori~ 
camentc a notícia divulgada com tanto espalhafato, a qual, 
de forma condenável, procurou envolver a pessoa íntegra e 
respeitada de sua esposa, o Governador João Alves Filho 
esclarece também que determinou à Procuradoria-Geral do 
Estado encaminhar interpelação judicial junto ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), no sentido de que o DeputadoLuiz 
Salomão confirme ou negue as informações a ele atribuídas 
pelo Jornal do Brasil, para, em caso positivo, processá-lo 
por calúnia e difamação. _ _ __ _ _ 

5. Consciente de ~eu inabalável compromisso com a lisu
r~ e a verdade, o Governador deplora e estranha as falsa~ 

infoimações, cuja autoria é atribuída pelo prestigiado jornal 
a um parlamentar líder nacional de um_ partido - o PDT 
-que em Sergipe faz ferreriha Oposição ao Governo do Esta
do e que, por suas reincidentes atitudes indignas, já está sendo 
processado por seus pares na Câmara Federal por falta de 
decoro. 

6. Além disso, ficou evidenciado como ardilosa mano
bra o fato de_ a caluniosa_ denúncia ter sido feita às vésperas 
da divulgação do relatóriq final do relator da CPI do_ Orça
mento, numa vil orquestração da liderança pedetista_ para, 
de última hora, tentar incriminar o Governador de Serg_ipe 
num episódio cujo desfecho, pelas provas irrefutáveis, lia veria 
de isentá-lo de qualquer envolvimento com o caso qu·e enver-
gonhou o País. _ .. _ . 

7. Por fim, o governador está convicto de que o bom 
senso e ·a justiça prevalecerão sempre acima dessas iniqüi
dades, não obstante a ação irresponsável e suspeita de indiví
duos que se dizem guardiões da moralidade:~_l!las qu~ s~ __ utili-:__ 
zam. como neste caso, de artifícios- ignóbeis no exercfcio dos 
seus cargos. 

João Alv~s Filho--- .Goyernador do Estado de_Sergipe. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gilberto Mírã~da.- - -

- . ' - . ·-·--. -

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,_Srs. Senadores, 
inicialmente, devo pedir vénia a esta Casa por abordar, mais 
uma vez, um tema em que, desde que aqui cheguei, tel!l 
sido uma preocupação constante e, portanto. oDJe-to de várias 
manifestações nesta tribuna. 

Srs. Senadores. perdoem-me a insistê-ncfã~ mas os dados 
que tenho em mãos não me permitem calar.. entendendo e_u 
que· a sua divulgação é do interesse deste Parlamento e, em 
última análise, de toda a sociedade brasileira. 

Estou de posse de elementos jnformativos. concernentes 
aos recursos repassados pelo Poder Executivo, através das 
estatars, as denominadas Entidades Fechadas de Previdência 

_ Privada, ou seja, os famigeradas fundos de pensões. Trata-se 
do Relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho, constituído 
pela Resolução n" 8, de 12 de agosto de 1993, do Comitê 
de COordenação das Empresas Estatais, órgão pertencente 
.à Secretaria de Planejamento, porordem direta do Sr. Mit;~is-
tro Alexis Stepari{'nKO. - - -

Na realidade, grande parte desses dados já foram divul
gados pela imprensa. Todavia, parece-me imprescindível que 
os membros desta Casa venham a analisar com profundidade 
os elementos informativos, OriundoS do relatório ora referido, 
com o objetivo de apresentar solução capaz·cte reverter esse 
inconcebível quadro_ ~e gigal}tismo patrimonial e financieiro 
que viceja no âml:iito da administràção púb1ica. 

Em boa hora, houve por bem o Governo intervir em 
alguns fundos de pensões com o objetivo de sanear as suas 
fmanças e vedar que as respectivas estatais patrocinadoras 
continuem a canalizar recursos acima dos patamares autori
zados. _ 

Poucas, entretanto, foram as entidades submetidas à ação 
fiscalizadora na órbita federaL Percebe-se_uma forte reação 

__ corporativista em defeSa do- Sistema de previdência privada, 
com base na experiência de outros países, narrada em litera
tura recente sobre a matéria, especialmente a obra de Peter_ 
Drucker - Sociedade Pós-Capitalista. 

Em momento algum este Senador criticou o sistema de 
previdê!lcia privada como instrumento idôneo para a conse-



434 Quiflfa-feifa 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACÚ)NAL (Seçâo II) 
-- - -- - I 

Fevereiro de 1994 

cução de objet_ivQs-pteVidenciários paraif:Ios ou complemen
tare~ à ação estatal. O que ê alvo de minha cxf~!ça ê _a fo~ma 
pela qual comportam as instituições· (>atrócinadõraS de-natU
reza pública com relação à sua partiCipação nos cham-adOS 
fundos de pensões que servem seus funcionários. 

São justamente essas distorções protagonizadas pelo po
der público e observada_? __ quando fazemos o coteJo- entre o 
sistema oficial de preVidência e o volume de recursos despe
jados pelas estatais para as suas respectivas entidades fechadas 
de previdência privada que causa uma gr_~rl.9e,revQJta. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a NaçãÓ int-ei~a· conhece 
e, chocada, acompanha pelo noticiário as agruras e o sofri
mento daqueles brasileiros que dependem exclusivamente da 
Previdência SOcial em nosso País .. S&o. comuns nas fotos dos 
jotnaiS e nas cenas tran'Sinitidas ·pelos -noticiários de televisão 
as filas intermináveis nas portas das agências ~an-cárias e rlãs, 
repartições públicas; a espera angustiá o te daQueles que Procu
ram míseros cruzeirOs--que lhes são devidos a título de bene
fícios de segurados. sem se falar na falência do sistema de 
saúde. 

Pois bem, Srs. Senadores, não obstante a draniaticidade 
dessa situação que atinge a mlt~ões de Patrícios, existe uma 
casta de brasileiros que se beneficia, de forma injusta _e_ de_si
gual, de privilégios concedidos com o dinheiro provindo dos 
tributos pagos por toda a sociedade- que até seriam legítimos 
se estendidos a todos os brasileiros e a todos os trabalhadores.. 

Neste momento, passo a comentar os números contidos 
no Relatório supracitado. 

Como é do conhecimento de todos, as Entidades Fecha
das de Previdência Privada são regidas pela Lei n" 6.435. 
de 1977, e seu número, SegunCio Pllblicaçáo de órgão agluti
nador, a A~rsocia-çãó--Brasileira, até abril_ do correpte apo, 
era de 269 insiituições, sendo 110 patrocinadas por órgãos 
das estatais e 115 pelo se to r_ privado. -

A Administi-açáo Federal sustenta 41 entidades, sendo 
que neste elenco acham-se as maiores, tanto no_ que diz respei
to ao património quanto ao volume de arlicações. 

Para se ter uma idéia da largura do ralo por onde passam 
anualmente bilhões de dólares, e_mbora legalmente exista_ um 
limite- de participação das empresas patrocinadoras federais 
para os respectivos "fundos", que corresponde a 7% da folha 
de· salários- o que tem sido_recentemente inadmitido pelo 
grupo de administradores de fundos-, no período de 1986 
a 1992 houve repasses em tomo de 3,7 bilhões de dólares. 
Srs. Senadores, eu disse 3,7 bilhões de dólares acima do limite 
legal, o que daria para construir 740 mil casas populares de 
boa qualidade, orçando cada uma em 5 mil dólares, capazes 
de abrigar mais de 3 milhões de brasileiro? sen:_t ~eto. 

Pergunto, Srs. Senadores: há exagero da minha parte 
ao denunciar essa orgia de recursos para úmá causa que nãô 
é de todos, mas que beneficia ·apenas uma parcela de trabalha-. 
dores? 

O relatório em apreço aponta ainda para o fato de que, 
em alguns caS<?S, os percentuais de: contribuições superam 
de 20% a 30% da massa salarial da patrocinadora pertencente 
ao setor público, -além de denunciar repasses irregulares a 
título de co_bertura de despesas administrativas dos fundos. 

O paternalismo grupal das estatais federais patenteia-se 
quando observamos a distorção e a deformação do sistema 
onde se percebe, por exemplo, que, no an6 âe 1991, os bene
fícioS individuais médios despendidos por essas estatais foi 
1?0% superior-aos p·atrocinados pelas empresas privadas na-

cionais e de 92% Supefior aos concedidos por empresas multi
nacionais. 

Esse padrão de benefício seria justificável se atingisse 
à fôUtlidade da massa de trabalhadores do País, mas, ao contrá
rio, ele ampara apenas o restrito clube dos servidores do "Bra
sil das estatais". 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o desvario não pára 
com a avidez demonstrada por essas ilhas de prosperidades 
no mar de miséria e fome que se alastra no País. 

Essas entidades, que somente no período de janeiro de 
1990 a junho de !992 abocanharam mais de 1,2 bilhão de 
dólares acima do limite legal de 7% da folha de salário, ainda 
lançam em sua contabilidade créditos vencidos e vinccndos 
perante à União, cerci de 4.4 bilhões de dólares. 

A magnitude financeira das Entidades Fechadas de Previ
dência Privada fica eVidenci~~a pelo valor do somatório do 
seu patrim6flio qUe~ em fevereiro de 1993, era de 27,7 bilhões 
de dólares, sendo que hoje. segundo os anúncios de jornais, 
devem chegar a mais de 33 bilhões de dólares. 

Muito bem, Srs. Senadores, sabem V. EX"' qual a partici
pação de entidades federais nesse re_cheado bolo de recursos? 
É de quase 70% ou, mais precisamente, de 68.9%, ou seja, 
de 19,1 bilhões de dólares, sendo que o património das entida
des de iniciativa privada é de apenas 4,5 bilhões de dólares, 
ficando os restantes 4 bilhões de dólares com as entidades 
patrocinadoras dos poderes públicos estaduais e municipais. 

V. Ex•s poderão comParar o~ números. Tenho certeza 
de que as entidades federais estatais representam aproxima
damente 400% a mais em relação a todas as entidades governa
mentais, quer municipais. quer estaduais, de todo o País. 

Negando a vigência do dispositivo que limita a partici
pação das patrocinadoras em 7% da folha de pagamentos. 
sustentam os administradores das privilegiadas entidades que, 
em face do advento da Lei n'' 8.020, de 12 de abril de 1990, 
fora révogado o art. 3o do Decreto n" 93.597, de 1986. _ 

Mas, se tal dispositivo foi revogado tacitamente,_ qual 
o limite a ser observado? Ou nada mais há que restrinja os 

- valores das transferências para os fundos de pensões? 
Ora, se a omissão se confirmar, urge que o Poder Execu

tivo adote medida urgente para restabel_ecer um novo limite, 
de preferência inferior àquele fixado pelo Decreto o·' 
93.597/86. . 

De qualquer sorte, Srs. Senadores, nada pode justificar 
essa ciranda de recursos por parte de órgãos que tém a respon~ 
sabilidade de gerir tão significativas parcelas que. em última 

- instância, pertencem ao povo brasileiro. 
Se há controvérsia erltre normas emitidas pelo próprio 

Executivo, cabe aos escalões graduado_s da administração dirí
mir tais conflitoS, d~ __ mOdo-a a~segul-ar juridicamente a veda
Ção e inviabilização de a tos qUe contrariem o interesse público. 

- Enquanto o Governo sugere o corte de recursos para 
Estados e Municípios, e submete à penúria financeira relevan
tes setores relacionado às políticas públicas de natureza social; 
enquanto o Brasil inteiro responde, com solidariedade e sensi
bilidade,_ aos valores humanos e ao apelo do patriota Herbert 
de Souza, o Betinho; enquanto a seca no Nordeste submete 
populações inteiras à fo'rne; enquanto milhares de meninos 
de rua perambularn maltrapilhos e indefesos pelas nossas cida
des, o Brasil dá-se o luxo de manter verdadeiros impérios 
de bonança, que vivem às custas do dinheiro que deveria 
ser canalizado para a solução emergencial dos reais p~oblemas 
nacionais. 

Imaginem, Srs. Senadores, que o Ministro da Fazenda 
fala em corte de 22 bilhões de dólares em relação ao Orça-
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menta de 1994, obje-tiva~do zera~· O déficit público federal! 
Só as empresas-estatais federais, cerca de quarenta, já transfe~ 
riram para seus fundos de pensões aproximadamente de 24 
bilhões de dólares, ou seja, mais de 2 bilhões de dólares acima 
do __ tJ.UC necessitaria o Governo para gerar o fundo, para zerar 
o déficit brasileiro, para cobrir o rombo decorrente do paga~ 
mento aos bancos. que cobram taxas de 16%, mais correção 
monetária ou variação cambial, chegando até 35% nesses anos 
passados. 

Os rios de dinheiro pertl!ncente aos chamados "Fundos 
de Pensão·· somente fazem sorrir os especuladores financeiros 
c os grandes empreendedores imobiliários.. -

A abastança dessas entidades chega _a afrontar o bom 
senso e a revoltar aqueles que_ efetiva~e_nte_9:!ni~~buem p~_n_1_ 
a economia naciorial atfã.vés dO -trabalho positivo, gerador 
de empregos e tributos. __ _ 

Uma sucinta amostragem CtJtnprova- o-s eXceSsOS prati~ 
cactos. 

No período de ja!leiro de 1990a junho Qe_ 199f, a Previ, 
que tem como patrocinador o Banco do Brasil, recebeu, além 
do limite legal 727.9 milhões de dólares; a Petros, d~ Pet.ro~ 
brás, obteve 534.1 milhões de dólares;_ ~--S.ist~! -çeç~I;J~~--Qª 
Telebrã:~ 139~7-milhõeS de dólares a -mãis-do que deveria rece
ber. 

Esses são alguns exemplos de de:s~bedi~l!_c_ia _à lei, __ pois. 
como já tive a oportunidade de esClarecer,_ os excessos chega~ 
ram a 1,2_7 bilhão de dólares. 

São esses abusos que têrri propiciado o acúmulo de recur
sos nas mãos das entidades fechadas de previdência privada 
patrocinadas pelas est3tais- federais, -a ponto de ~e chegar a 
alarmantes e inconcebíveis valores que ora passo a revelar 
a este Plenário. 

O património médio (percapita). tendo em vi~ta Qs parti
cipantes ativos de "alguns fundos -~e pensão bancados pela 
adminístraçáo federai apontarrt os seguintes valores. Srs. Sena~ 
dores: 

CENTRUS (Banco Central): 182 mil, 305 dólares_ Imagi
nem V. Ex"~ que esta fundação que fciíáf3áatlá-p0uCo niilíS 
de uma década! Para cada particípante, há uma quantia, reser
vada no fundo de pensão, de 182 mil e_ 305 dó!ares. Eitquanto 
isso, a Previdência fica dependendo de créditos suplementares 
desta Casa e de maiores arrecadações por parte do Governo 
Federal para fazer faCe ao pagamento dos benefí~os àqueles 
que contribuíram para a Previdência por mais de 30 anos. 

A Fapes. do BNDES, tem, para cilda-um-ae-~uSIUnci?:: 
nários, 181 mil, 87 dólares; Eletros, da Elet~obras, 95 md, 
244 dólares; a Ficepq. do- Finep, 90 míf, 884 dólares; e a 
Capef, do Banco Nacional do Brasil, 51 mil, 917 dólares. 
Se dividirmos o património da Centros, entidade prevíden
ciáriã do Banco Central, pelo número de participantes ativos,
veremos que, a cada um deles .. corresponde a parcela de 182 
mil, 305 dólares. 

A variaÇãO desse património Per -ciipita~- no campo dos
fundos de pensões das estatais, oscila entre~~ ~ii ~~lares ç 
os 182 mil e 300 dólares, aos quais já me referi. 

A preocupação que toma conta deste Senador, com rela~ 
ção a essa esdrúxula situação, Ieva~me a estudos e análises 
cada vez mais aprofundadas do desperdício e da má-aplicação 
dos escassos recursos do Erário. 

Apresentei perante a Assembléia Constitucional Revi
sora propo~ta revisional da_ÇÇJ!$Ütui_ç~o. _com o fim dy_ 0~ed~r 
a desrinação de recursos do Orçamento Fiscal e da Prevtdencia 
Social inclusive de receitas diretamente arrecadadas por ór~ 
gãos ~ entidades da administração pUblica fedeial, para insti~ 
tuições de previdência fechada. 

Com efeito, o Conire~ Nacional eStá tendO- a irand~ 
oportunidade de extirpar~ de uma vez por todas, esse cancro 
corporativista, que tantos danos tem causado à debilitada si~ 
tuação financeira do Poder Executivo, mediante a inclusão 
de regra const_i~ucionai_que pro1ba a transferência de dinheiro 
púb1Jco para as meilciofladas entidades de previdência pri~ 
vada. 

SOmente dessa forma drástica e radical parece~nos possí~ 
vel terminar, de vez, com essa injusta e injustifiCável ciralida: 

Num dos tópicos de sua conclusão, consigna o Relatório 
ora em comento: 

Uma das preocupações do Governo para o controle dos 
custos e·ctos dispêndios das estatais- que se refletem direta~ 
mente nas tarifas dos serviços públicos. nos preços dos insumos 
básicos e/ou na necessidade de aportes de capital dessas em-
presas~ âífícUltãndo e até impedindo o co~tro~e do ___ déficit 
público e o próprio coritr-ole dO-piocesso inflacionáriO - é 
a transferência- de recursos, seguidamente ampliada, das enti
dades estatais a seus fundos de pensão. 

É. muitO aprOpriãda essa observação do Relatório, pois 
o Senador ·que se dirige a V. Ex•s é testemunha do pouco 
caso por parte do GovernO no que concerne à imPosição de 
limites e restriÇõeS ãs estãtai::rtfaS relações que mantém com 
suas respectivas entidades prevídenciárias. - --

Sr. Presidenté, Srs. Senadores, de há muito tenho me 
__ empenhado no sentido de apontar os desmandos nesta qu_estão 

e de impedir a crescente sangria de recursos do Tésouro; '--" 
tendo, inclusive, quando da recente viSita do Sr. Ministro 
da Fazenda a esta Casa, interpelado S. Ex~ nç:t qu~ diz_respeito 
às providências tomadas ou a serem tomadas pelo Go_vem_o 
para restringir essã Vultosa e_vasão de dinheiro dos cofres do 
Estado. ,, 

E até agora~ o que efetíVa:91ente foi feito? Muito J1ouco, 
quase nada. 

Diante da manutenção desse quadro cruel e injusto parã 
a grande parcela da população· trabalhadora, que se acha à 
margem dessa previdência social complementar subsidiada, 
reitero,. e o faço agora com maior veemqJcia, em face dos 
dados financeiros e estatísticos que tenho em mãos,. os pro
testos já formulados diante da má aplicação do dinheiro de 
todos os _brasileiros para beneficiar uma pequena parcela de 
trabalhadores das estatais. · 

Inegavelmente_. os valore_s _sã~ _s_urp!.eefldt:!ltes ~ -~~'?.~.s~. 
trama pujança pãtrímoniâl dessas superentídades, que, volta
das para amparar apenas uma parcela reduzida da população 
trabalhadora, se constituem em verdadeiros paraísos no uni
verso de mazelas e pobreza em que sobrevive a grande parte 
dos trabalhadores brasileiros. 

Ou o Governo passa a tratar com mais austeridade e 
eqüidade as questões que envolvem o verd~eiro intere~ 

__ público, disciplinando normati~amente com o ngor ~ecessáno 
os limites de participação a serem fielmente obedeCidos pelas 
empresas estatais patrocinadoras de fundos de pensões, ou 
as desigualdades sociais serão aínda mais profundas, se é que 
já não chegamoS no fundo do poço. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ,.... Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. (Pausa.) 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSA-I'HAT MARINHO (PFL - BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) ..,...., Sr. Presidente, Srs. Senadores. por 
duas vezes, pelo menos, durante o mês de dezembro, salientei 
a impropriedade da demora, por parte do Governo.. em reme~ 
ter ao Congresso Nacional o chamado Plano ou Programa 
destinado a superar as díficuldades econômico~finanéefras do 
País. 

Em ambas as oportunidades, ressaltei que a importância 
das matérias não permitia que o GOVerno retardasse o encami~ 
nhamento das proposições ao Congresso para deste exigir. 
afinal, votações apressadas e ainda menos solidariedade- às 
suas pretensões. sem a devida coordenação com as forças 
políticas. _ 

Tal qual foi previsto, aconteceu. _O~Poverno enviou uma 
série -i:le proposições polêmicas, várias das quais acabaram 
recusadas em reunião do Congresso Nacional, na última sema-
na. 

Co"rrio aqui ~avia-antecipado, presente estava~ presente 
votei contra ás proposiÇões de"stínadas a aumentar tributos. 
No momento em que a população experimenta graves dificul
dades, sobretudo com a inflação, com o aumento abusivo 
dos preços e com: a tolerância dq_Qoverno, na~ me parecia, 
como não me pareceu-; raZOável aquieSCer em aumento de 
tributos. 

Ainda valia acrescentar, como se acrescentou, que au~ 
menta de tributos, regulação de tributos não se_ pode operar 
por medidas provisórias, segundo proposto pelo Governo. 

OcOrreu, porém, que algumas das proposições oficiais, 
e inclusive a que aumentava tributos para pessoas jurídicas, 
decaíram por falta de quorum. 

Tanto bastou para que, de pronto. o ilustre Ministro da 
Fazeilda declarasse _que o Congresso optou por apenar as 
pessoas físicas, e -não o GOVerno. É o _que publicou o Jornal 
do Brasil,em sua edição de 28 de janeiro, sem que houvesse 
qualquer contestação por patte do Ministro ou de porta~voz 
seu, até este momento. __________ _ 

Ora, Par13ffientar cJ.ue é, o Ministrá Fernando_ Henrique 
Cafd.os_o deveria ser mais cauteloso na sua crítica. 

Em verdade, o Congresso não é responsáVel pelo que 
aco-nteceu. Responsáveis foi'am os que, comprometiqos com 
o Governo, não compareceram para formar a Maioria neces:
sária--à aprõvação das medidas oferecidas. 

Não se pode, então, atribuir ao Congresso, conjunta~ 
mente, qualquer imprq_priedade pelo resultado da votação. 

O Govêrno, que prOpós o aumento, àe\i-eria-ter coorde
nado sua maioria para· ·a aprovação- pretendida. Não o fez 
ou não pôde fazê-lo. _ _ 

O Vice-Presidente da Câmara, com muita ópriifunidade, 
esclareceu que faltaram 78 Parlamentares de partidos compro- . 
metidos com o Governo. Sê-esses 78 Parlamentares presentes 
estivessem, o GOVerno teria tido a Maioria para·a deliberação 
sobre a matéria. 

O Congresso, ·portanto, é que não pode ser acusado 
de plano, tampouco acusados podem ser os que desde o prin~ 
cípio estavam se opOndo, como no meu casó,~s -prOposições · 
oferecidas. 

O Sr. Jritahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

.o SR. JOSAPHATMARINHO- Pois não. 

--O Sr. Jutaby Magalhães- Não desejo entrar no mérito 
da discussão em que V. EX! está defendendo o ponto de vista. 
já antecípado há alguns meses. quanto às preoCupações que 
tinha em relação ao futuro do andamento dessa proposta 
que certamente chegaria. um dia, a esta Casa. Mas apenas 
uma ligeira retificação, p·ermita-me V. Ex" a ousadia de Ülter
rompê~lo neste momento. 

O SR. J()SAPHAT. MARINHO - Com muito prazer, 
V. Ex~ pode intervir: 

O Sr. Jutahy Magalhães -Penso que há um equívoco 
da parte do Deputado Adylson Motta quando fez a contagem, 
porque, na realidade, ela foi baseada naquela última votação 
da noite de quinta-feira e, no nosso dia-a:-dia, sabemos perfei~ 
tamente que não havendo quorum na tarde de quinta-feira, 
dificilmente, ele seria alCançado à noite. Então muitos que 
marcaram suas presenças à tarde, desejando que a votação 
fosse realmente efetivada na quintãAeira. viajaram à nOite, 
porque sabiam ser inútil esse ato de presença à noite de vez 
que_ não houve quorum à tarde; seria uma ficção. Essa é 
a reiificação da contagem dos números. Agora, com relação 
às idéias que vem manifestando, considero que V. Ex~ fez 
antecipação das suas preocupações. E não pode, V. Ex~. como 
outros que se opõem a essas medidas, qualquer um deles, 
ser considerado como adversário daquilo com o qual não con
corda. Isso _faz parte do jogo democrático! Nós, do partido 
do Ministro Fernando Henrique Cardoso, corno outros que 
desejam fazer com que as suas idéias prevaleçam aqui. devere
mos nos esforçar para que o Goverrio tenha êxito nessa ques
tão. Mas aqueles que se opõem, aqueles que se contrapõem, 
mesmo aqueles que apoiando o Governo também têm as suas 
idéia~ contrárias, .não podem ser acusados. Aquelas acusações 
ao Congressb_fora:m um pouco equivocadas e apressadas. Mui~ 
to obrigado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Recolho com praze-r; 
nobre Senador Jutahy Magalhães, as observações que acaba 
de fazer. É possível até que haja um equívoco na enunciação 
dos dados pelo Vice~p_residente_ da Câmara dos Deputados. 
Certo" é qUe ·os Líderes responsáveis não lhe opuseram qual
_'l!-ler contestação. Daí poder invocar, neste momento, aquela 
informação como um dado no conjun_to ... _ 

O Sr. Jutahy Magalhães -Permite-me V. Ex• mais uma 
observação? É que os Líderes a que V. Er se refere estão 
acostumaçips a tirar os Parlamentares do plenário, foram opo~ 
sição a vida inteira; entretanto, eles não têm muito hábito, 
nem muita certeza de conseguir, colocá-los no plenário. 

O SR. JÚSAPHAT MARINHO- Tem razão V. Ex• 
Mas dizia que por não- ter havido nenhuma contestação 

ao que em.indoU: o Vice~Presidente da Câmara dos Deputados, 
pude invocar a sua estatis"iica- no conjunto das observações 
que venho formulando. 

Acresce que,logo em seguid~, também, o eminente Presi
dente da República dirigiu ·carta aos Presidentes da Câmara 
dos Deputados e ao do Senado Federal, ponderando sobre 
o resultado da votação, que atribuiu a ab_senteísmo -segundo 
sua eXpressão-=-, e ata.õOti Por salientar, advertindo, "que 
a governabilidade - disse ele - é bom lembrar, resulta do 
esforço de todos nós''. Sem dúvida, a governabilidade não 
é ônus apenas do Presidente da República; a governabilidade 
resulta do trabalho conjunto de todos os Poderes._Mas para 
que a governabilidade resulte, como reclama o Presidente 
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da Rep-ública, do esforço de todos, é indispensável que haja 
coordenação de atividades. É preciso que o Governo~ que 
tem a iniciatiVa ·ctas proposições adriiirifstfativas~- Ou:;;q~,~~ _as 
fo"rÇas políticas e capte delas o consentim_ent.Q. 

Recordei, aqui, durante o mês de dezembro, exatamente 
quando alegava a demora no procedimento do Executivo que, 
segundo a lição de Chandernagor. o diálogo entre o Poder 
Executivo e o Legislativo só é -verdadeiro quando igual. Se_ 
não há igualdade de tratamento não há porque cUidar de 
responsabilidade comum. A responsabilidade comum decorre 
do diálogo~ do confronto de opiniões', de maneira que as solu
ções sejam decorrentes da coriciliaçãó- de~pontos de vista. 
Quando as propostas do Governo sigriificam süa imposição, 
ele responde pela governabilidade. Não há, portanto, que 
nos atribuir, como na carta do Presidente da RepúbfiCa. -ne: . .
nhuma falha pelo que ocorreu na decisão recente do CongreSso 
Nacional. 

O Sr. José Richa- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr; José Richa - Concordo e penso que V. Ex• é 
um dos mais coerentes porque há tempos vem, como disse 
o Senador Jutahy Magalhães, alertaQ.çioc_o O_çve:P:l9·_ I;ntre_
tanto, Seilador Josaphat Marinho, quero ponderãr o que V. 
Ex~ afirmou Cóffii'etação à responsabilidade de todos. Como 
cabe ao ExecutívO a iniciatiVa-de providências administrativas, 
cabe a ele também a coordenação dessas forças todas, mas 
é exatamente -neste ponto, Senador, que creio que o Governo 
agiu coiTet3.mente. Muitas pessoas_ estão acostumadas_ com 
o prÓcedimento de governos anteriores, em que essa coorde
nação se dava no campo da fisiologia, na base de trocas com 
partidos ou com parlamentares isoladamente. Neste aspecto, 
este Governo agiu, absolutamente, de forma correta. Nenhum 
plano -e olha que tivern:os mais que meia dúzia nestes últimos 
dois, três governos- foi do democraticamente debatido antes 
e depois da sua apresentação- pelo GõyerriO _ coni_ iodas __ as _ 
forças da sociedade - não apenas na Câmara, no Senado, 
onde o Ministro Fernando Henrique esteve por várias vezes 

verdade, merece críticas, porque deixou de cumprir a sua 
obrigação. Admito que o Congresso, nobre Senador, mesmo 
depois de ter debatido tantas vezes com o Ministro-,--=-com as 
~uto~~<!de;i_,__4_epois de ter sanado todas as dúvidas, até pu
desse rejeitar. Mas nunca se omitir de votar. Essa é a estra
nheza. Por isso me perdoe o aparte longo e a interrupção 
ao brilhante discurso de V._ Ex•, com o qual concordo plena
mente. Estamos todos aflitos, angustiados, com este problema 
da inflação e queremos encontrar um caminho para superar 
as dificuldades. Muito obrigado a V. Ex~ pela sua bondade 
e paciência em ter me ouvido. 

O SR. JOs-APHAT MARINHO -"É sempre u:.O prazer 
ouvi-lo, nobre Senador, e receber as suas sugestões. 

Nobre Senador José Richa, atente, primeiro, em que 
não estou defendendo planos anteriores, até porque de ne
nhum dos governos anteriores fii parte-, e·a:irida quando meu 
Partido dava apoio, aqtii~--neste-plenário, discordei. 

Releve, porém, ponderar que não houve entendimento 
prévio do Governo com as forças políticas. O Governo ehibo
rou, na sua intimidade, o plano; elaborou, modificou, transfor
mou. Um exemplo significatiVo disso é que por duas ou __ três 
vezes a imprensa noticiou largamente que na proposta do 
Governo vinha a instituição do imposto sobre grandes fortuw 
nas. Afinal, o projeto do_Guverno veio sem _a inclusão do 
imPOstO sODfe gralldes fortunas, apesar de previsto na Consti
tuição. 

O "Govéfilb bão dialogou com as_ forças políticas para 
elaborar o seu plano, até porq-ue, sabidaffiente, os técnicos 
econ()micos do ~inistro Fernando Henrique Cardoso não con
cordavam com essa negociação. Eles queriam elaborar o seu 
plano segundo suas convicções, segundo suas tendências, e 
assini o fifer3ni. - -- - -

Vindo o projeto ao_Congr"esso e su-rgidas as divergências 
é que buscaram conversar. Buscaram conversar não organica
mente; buscaram conversar com algumas forças políticas ou 
com alguns elementos das forças políticas. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Pois não. 

discutindo-o, aceitando sugestões, incorporando muitas delas O Sr. Dirceu Carneiro - Senador Josaphat Marinho, 
ao seu plano antes da apresentação e, depois de apresentado, tendo ouvido o discurso_de V. Ex~. não na totalidade, mas 
concordou, através de projetes de conversão, que as medidas naqu11o que pude acompanhar do gabinete e aqui, eu queria 
provisórias originais fóSsenl niõdificadas. Houve tudo isso. ponderar a V. Ex~ algumas questões._ A primeira é que o 
E por essa ra-zão é que há uma estranheza. Tanto o Miriistro, ExecUtivo não deve coofdenar o Legislativo. Porqué se supu-
como- muito bem diz V. Ex~, pertence a esta Casa, como_ sermos que é a maioria_que decide, portanto a maioria expres-
o Presidente, que já foi Senador por dois mandatos, estranha- sa o Poder Legisla_~ivo, o Governo não pode coordenar a 
ram. É que tendo havido debates, que nunca ocorreram em maioria. Ele deve, sim, articular-se com a maioria, mas não 
planos anteriores, exatamente, nessa hora, as medidas anun- coordená-la. O ExecutiVo -não pode coordenar o Legislativo. 
ciadas pelo Governo, no momento de se obter a sua aprova- Uma outra questão que gostaria de ponderar é que a presença 
ção; aqui, para servirem de instrumento de combate à inflação. em plenário é um dever dos Parlamentares. Não é um dever 
deixaram de ser aprovadas. Todos os outros planos, até aquele do Governo, do Executivo, mobilizar· os Parlamentares para 
esdrúxulo plano de contenção da inflação, apresentado pelo estarem presentes. -É um dev_er de consciência e de represen-
Presidente Collor, que chegava ao cúmulo de imQbilizar os tação que .cada um assumiu no ato eleitoraL Essas conside-
ativos financeiros, -o Congresso aprovou~' o·-congtesso-oapro.;-. raçõeS, eU (fuúíà propOr -a reflexão de -v. EX~, porque na 
vou todas as medidas de todos os governus nesta enxurrada quinta-feira houve um certo incidente que acabou resultando 
de planos de estabilização da _economia desde_o_mea_dQ __ da ___ na rejeição da medida provisória em debate. Ocorreu- que 
década de oitenta. E justo esse que foi O riia:is amplo e demo- o Presidente do Congresso Nacional suspendeu a sessão da 
craticamente debatido pelo Congresso deixou de ser aprow quarta-feira à noite pará retóiciâ-Iã na quínta-feira de manhã. 
vado. Lá na Câmara chegou a S:er criada uma Comissão Inter~ E assim aconteceu. Próximo ao meio-dia, começou a votação 
partidária que examinou exaustivamente o Plano, convocou pela Câinara dos Deputados. Num determinado momento 
·o Ministro várias vezes para--se-rem sanaaas toaas -as-OúViaas;- --dessa votação, estavam registrados no painel cerca de 226 
e o que a Comissão- aprovou por un3-niinídãde o Plenário -Deputados, faltando, portanto, apenas 26 para atingir o núme-
rejeita; ou o_ que é pior, deixa de votar. O COngresso, na roda maioria absoluta para a decisão. A partir desse momento 
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em que a votação estava em torno de 226 Deputados, houve 
um debate intenso dos partidos que se opunham a essa decisão. 
resultando na suspensão da sessão pela Presidência. A suspen
são da sessão determinou o cancelamento d~quela votação 
com a extinção da presença no painel; apagoü-s-~ o_painel. 
Os Deputados, sendo mês de janeiro, com compromissos elei
torais, vez que temos eleições este ano. começam ·a· se-oeslocar 
de Brasília no final da tarde de quinta-feira. Foi o que aconte
ceu: os Deputados votaram, pensaram que tinham votado 
e se deslocaram. E a votação foi cancelada. Quando se verifi
cou, à tarde, o reinício da sessão que havia mais uriia vez 
sido suspensa, não se alcançou mais do que 190 Deputados 
com presença no painel, uma vez que haviam viajado n~ quin
ta-feira à tarde. Isto quando, inclusive como V. Ex" se referiu, 
o Vice-Presidente propôs alguns números CO!DO _iilforma_ção, 
omitiu esse fato importarite. Esta questãO precisa ser cl~ra
mente colocada, para não se tirarem conclusões com premissas 
equivocadas. Eram essas as consid~.::rações que eu queria fazer 
a V. Ex• 

"O SR. JOSAPlfAT MARINHO- Nobre Senador, em 
primeiro lugar, permita-observar-lhe que __ ~m J!enhtgn Il)Q~ 
ment_o sustentei que o Congresso deva _s~r-__ çpordenado pelo 
Poder Executivo. O que sustentcí e sustento é que o trabalho 
da governabilidade resulta da coordepação de_ esforços entre 
o Executivo e o Legislativo. lstq o_çorre_ e~ todos os país~ 
democraticamente constTttfídos. De maneira que não há que 
me observar, no particular, o que V._Ex•_ acabou de_assinalar. 
Não seria eu quem aqui"-si.Istentaria ()poder do Exec~tivo .. 
de coordenar o Legislativo. Os doiS se coo_r9e·nam, os dois. __ 
trabalham em conjunto, os dois tfaOã.fham em igualdade de 
condições. É esta igualdade de condições que estou recla
mando e que não tem ocorrido no Brasil. Não tein ocorrido 
no atual governo como-etn goVhrioS anteriores. Os goVernos_ 
querem -impor- os .. seus plãnóS; não- querem fazê-los coorde
nando seus esforços cmtl. os esforços c:l_q _ l._egiSI~tivo. Daí os 
equívocos, os erros, as contradições, daí o resultado de quin
ta-feira. 

E por isso e1,1 dizia ao nobre Senador José _Richa que 
o Govetno cuidou- de conversa·r depois de mandar o plano 
para o· Congresso.- Deveria ter captado --antes as tendências 
das forças políticas; não que o Governo devesse se submeter 
a elas, mas o Governo deveria buscar a média de,_ opiniões. 
O Governo sabia previamente, por t9das as manifestações 
deste Plenário e da Câmara dos Deputa~~s_ •. _ qu~ __ o __ fundo_ 
de Emergência, como proposto, não tinha receptividade no 
pensamento do Legislativo, mas perseveroU ein ·apresentai
a medida. 

Por outro lado, não sustenteí que não haja obrigação 
de presença dos parlamentares. Efl"! dezembro, quartdo adverti 
aqui ao Goverrio d3. inconyeniêricia aa demorª-:• salientei: eu 
própriO estou disposto a sacrificar quah:jtie"r projeto do período 
de recesso para estar presente, mas estando presente não 
concordarei na aprovação de medidas sem o quorum neces--: 
sário. Se eu fico p3ra contestai, os que ·apOiam o GoverD.ó 
devem igualmente estar presentes. (Muito bem!) O dever é 
comum, e-eo que ilãó tem acontecido~ Agõ_r_a, não se _fl~_y~ 
daí partir para co-ndenar o Congresso conjuntãrTieiite. C(?.P4_~~
nem-se··os faltosos. O Governo manifeste o __ seu descOnten
tamento com os que não lhe foram fiéis; é-prQbierilã diferente! 
Mas não o Congres_so- S. e r acusado na sua totalidade. 

Se houve mau encaminhamento durante a .. sessão de quin
ta-feira, esse é um problema de somenos. E ~e houve mau 
·e,ncaminhamento, caberia às Líderanças rcspohSâveis p:la 

aprovação do plano a responsabilidade de _adotar as medidas 
regimentais cabíveis para a superação das dificuldades. Tal 
não ocorreu. E o resUltado da votação de sexta-feira é fenõ~ 
rneno que ocorre em qúalquer Parlamento do mundo. 

Quando hâ risco da_ fal_ta de quorum, cabe a quem defende 
o projeto em discussão pór em funcionamento as providências 
adequadas para evitar o fracasso. O que não se pode é partir 
daí para a acusação de plano ao Congresso Nacional. E nem 
se pode também argüír falta de patriotismo- não gosto desta 
expressão -,_corno se tem dito, dos que estão contra. N('l 
Congresso, é tão legítimo VO-tar a favor quanto votar contra. 
É do contraste de opiniões que resulta a solução mais adequa
da para os interesses dÇI País. Só nos regimes totalitários se 
impõe votação uniformé. 

O Sr. Gerson Camata- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR- JOSAPHAT MARINHO- Ouço o aparte do nobre 
Senador Gerson Carnata. 

O Sr. Gerson Camata- Senador Josaphat Marinho, es
tou acompanhando, com a atenção que V. Ex~ merece, as 
coloc~ções. que V. Ex~ apresenta à reflexão dos seus Pares 
nesta manhã. Entretanto, parece-me que quando V. Ex~ ana
lisa os efeitOS daquela quinta-feira, na verdade, temos que 
começar a analisar profundamente as causas. O que está ocor
rendo hoje no Brasil-:--a. m~u ver, segundo as.rninhas leituras 
e o que ouço - é que, com esta Constituição, o -Brasil é 
ingovernável. Tenho três. recortes de jornais que estão perma
nentemente no bolso do meu paletó, mas, infelizmente, logo 
hoje eu não os __ trouxe. Quando estáv~mos terminando de 
elaborar a Constituiçáo, o ·presídcinte da República era o Se-_ 
nhor José Sarney. E Sua E~celência disse o_ seguinte: "Com 
esta Co~stjt_uição, o_:s_rasil é_ ingovernável"! Posteriormente, __ 
tomou posse o Presiden~e Collor com a seguinte frase: "É 
impos_sívelgovemar o Brasil com esta Constituição"l O Presi
dente Itamar Franco, __ ~embro -ºo Congresso, Companheiro 
nosso de polítiCa, é mais maneiroso Para se manifestar. E 
eu eStava esperando que Sua Excelência dissesse algo a esse 
respeito. No dia em que o Supremo Tribunal derrubou o 
IPMF, o Presidente Itamar Franco declarou mais delicada
mente: "Está ficando cada dia mais difícil governar o Brasil 
com esta Constituição" t -~credito _q_ue se três Pre~idcntt::s -
um de tendência de Centro, outro mais para Centro-esquerda 
e um de Direita-_ sentarn-se,na mesma_ cadeira e são unâni
me~ Çpi_referir:.Se à atual Constituição; deve ser verdadeira 
a afirmação. E há_ poucos dias eu estava ouvindo, num progra
ma de televisão, esse grande cineaSta brasileiro, que é o Arnal
do Jabor- aliás, agora.está escrevendo divinamente; ele 
deveria afê ser proibido de volta_~; __ a fazer cinema_- dizer 
que esta Constituição levou· o Brasil a uma situação em que 
o Legislativo ~nula as ações do Executivo, e o Judiciário anula 
as ações dos dois. Disse também que o Brasil está sem Gover
no, se se fizesse um muro em torno de Brasília e se cortassem 
os tele_(çnes, o r_esto_do Brasil talvez nem sentiria que a Capital 
parou de funcionar como cabeça do País e que a Nação corria 
até o _risco de melhorar! E o que ele disse aconteceu nesse 
ano. Enquanto ~ máquina pública, o Estado feneceu, ficou 

-mofã.ndó e destruindo todos os_ esforços que se poderia fazer 
de recuperação do País, a iniciativa privada brasileira, apesar 
da fase difícil, cresceu 4.5% e salvou o País de uma crise 
que está a cada dia chegando mais perto. Como o Presidente 
Itamar - é aí que quero ·cheg_ar - é oriundo desta Casa, 
todos temos que_dar a Sua Exc~lência_o apoio e a colaboração, 
o gesto da mão estendida e ajudá-lo. Porque o fracasso do 
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Presidetlte vai cair sobre todos nós, como já está ocorrendQ ...... ___ dado .. votQS repetidas vezes neste plenário. Mas a divergência 
Temos, portanto, a obrigação de dar -~-o Presidente da Repú- é própria da democracia. 
blica a sustentação necessária para que Implemente agora uma Na apreciação do atual projeto, não há por que conside-
política económica que faça - não- Vamós tci- __ a- eSpeiànÇa ranriOs üns mais conscientes do que outros. Cada qual está 
de organizar a máqUina Pública, de organizar o Estado - cumprindo seu dever, votando contra ou a favor. 
minorar o desastre que o Estado causa à iniciativa privada Todos queremos que o Governo acerte. E uma das fQrmas 
brasileira, fazendo com que haja alguma regra de econ()J!Iia de conduzir o Governo a acertar é a de contestá-lo, é a de 
para que- possamos atravessar o ano e chegar até às eleições, apontar-lhe os erros, para. no dia seguinte, dar-lhe o Yoto 
chegar até ao final do ano c que vem. Vejo que esta é a hora na medida proposta de forma certa. 
do apoio, da colaboração, da mão estendida, para que não É isso o que s_e quer. O que não se quer, o que não 
recaia a culpa apenas sobre o Congresso que, a meu ver, se deve querer, o que nesta tribuna não quero é que, por 
foi muito responsável e merece ser criticado, mas que essa decis.ão_do Congresso no curso de uma votação complexa~ 
crítica não caia sobre todos nós. Acredito que há um certo se atribuam erros indevidos à representação nacionaL_ Isso-
momento em que temos que pensar no Brasil, ajudar o Gover- é que não se deve aceitac 
no; ajudar o GoVerno se- confunde com _ _ajudar o País, dar EstOu certo, por exemplo - confesso e por isso não 
a mão um pouquinho ao País. Temos essa -obrigação ao longo vou comentar --de que O--Governador do Ceará. Sr. Ciro 
da vida pública. De certo modo, concordo com as posições _- GoineS; vai dar declaração no sentido de que não são exatas 
lúcidas e claras de V. Ex\ mas acredito- que o Congresso, as expressões que lhe são atribuídas com relação ao Congresso. 
naquele dia, não foi feliz. Está na hora de o Congresso comeÇar o-GOVernador, numa democracia, que usa a linguagem 
a pensar no Brasil e estender a mão ao Presidente Itamar educada,_não atribuirá ao Congresso esse procedimento. Es-
Franco. O assunto que V. Ex• traz é interessante e já é uma tou certo -de __ que o jovem Governador vai dizer que não fez 
maneira de o Congresso se auto-ajudar, quando começa a tal de_claração, que não o honraria, evidentemente. 
refletir sobre os seus .. senõesH. sobre as suaS- dificuldades-- ne .. maneira_ que _há de se esperar que o Congresso e-
e sobre os erros que comete. Obrigado a V. Ex~! o Governo encontrem os caminhos para a superação da crise. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Nobre Senador Gerson 
Camata, em primeirO lugar", quero salientar, com satisfação, • 
que V~ Ex~ fez bem em não ter hoje no bolso os recortes 
que mostram a inviabilidade desta ConstitUiçãO. y. Ex~ t~vç. 
muita sorte porque, se as coisas cóiltinuarem correndo como 
estão, V. Ex3 vai trazer os recortes sobre a Constituição que 
decorrerá desta Revisão, a julgar-se pelo início dela. 

O Sr. Gerson Camata- Isso é uiha profeCia? 

O-SR. JOSAPHAT MARINHO- É! O próprio irifcio 
da Revisão, que abre o seu debate buscando preferência para
a disposição transitória, é anomalia num processo de reforma 
constitucional. Mas esse é um problema de passagem. 

Quanto ao problema da impraticabilidade da Constitui
ção de 1988, o debate não cabe agora. Mas me permita discor
dar, sobretudo quando se diz, pela palavra dos governantes, 
que a Constituição ê impraticáVel. Isso é tradição do Brasil. 

Quando a Constituição de 1934 foi promulgada, na hora 
exata da: solenidade, o Sr. Getúlio Vargas dizia a um seu 
conterrâneo: "Com esta ConstitUição ninguém governa"! Por
que ele já se preparava para golpeá-la. 

Ningu§ril quer amplíar a crise, mas é preciso não se fazer 
dela um motivo para a cessação das divergências. A crise 
é fenôineno dclíCo em todo o mundo e em todos os países. 
As crises se_ superam pelo confronto de opiniões, quando se 
en~ntram as ~oluçõe_s mais adequadas. 

-0 Sr. Gilberto Miranda --Permite-me V. E~ um aparte 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Concedo o aparte ao 
nobre Senador Gilberto Miranda. 

-0 Sr. Gilberto Miranda - Quero parabenizar V. Ex~ 
pelo magnífico iníCíõo ae manhã neste Senado. Há tempos 
não víamos tamanha participação dos Senadores como agora, 
quando V. Ex~ comenta declaração do Presidente sobre no_tí
cias de jornais. Todos sabem - e todos escondem - que 
o Presidente é iricompetente. Sabemos que se trata de um 
homem sério, honesto, direito! Concordo~ _Mas o Presidente 
não tem vontade de governar. O Presidente não procura os 
partidos; Sua Excelência só critica, e cada vez que o faz atrapa
lha ainda mais o Governo. Um Presidente sem vontade de 
governar é um Presidente fraco, iricompetente para exercer 
a Presidência da República. Trata-se de um Presidente que, 
hora sim, hora não, fala em diminuir seu mandato. Como 
um Presidente competente deixa o Ministro da Fazenda ir 
a Goiânia, ir a Pernambuco, para se lançar candidato à Presi-

Não fui correligionário do Sr. Juscelfilo-Kubitschek, mas 
a história lhe faz justíça. Sua Ex__celência governou com a 
Constituição de 1946, superou difiCuldades com habilidade 
mineira, usou a intelígêricia. Ao invés de conírOrttar-=-se-·cotn 
o Congresso, buscava captar a sua vontade. E quando, nas 
próprias Forças Armadas, grupos contra ele se rebelavam, 
no dia seguinte ele lhes dava anistia,lançava o gesto de perdão 
para conquistar a opinião pública e fortalecer o_ Governo para 
as suas realizações. _ _ . 

___ _dênciada República, distribuindo cestas básicas, no momento 
em que há um plano a ser aprovado? Que Presidente é este 
que não chama seu Ministro, caso este tenha intenção de 

, permanecer no cargo~ e pondera qu-e-este não é o momento? 
. Por que lançar Plano FHC n• 1, n• 2, se não há alguém para 
: tocar? Quem vai toc;;tr o plano do Governo? Não sei. Elaborar 

É prática de governos a declaração de que "com esta 
Constituição não se. governa" t Os_ governantes transmitem 
para a Constituição a sua incompetência. -ESSã é a verdaae. 

O S{. Itamar Franco, faço-lhe justiça, não fez lal decla
ração e tem tido o apoio do Congresso: Eu, que sou indep~_n
dente dentro do PFL --com isso não qUe-rO dizer que -os 
meus nobres companheiros não o sejam, téilho apenas uma 
li~ha de maior isenção em face do GáveniO --~~ lhe tenho 

um plano baseado em 10 ou 15 medidas provisórias? O_ra, 
isso não é plano. Desde a posse do Ministro da Fazenda. 

· .falou-se que o Orçamento chegaria antes de o ano terminar. 
V. Ex~ alertou, desta tribuna, várias vezes, que o Orçamento 
não ici:a- chegar em l993.oDe fato, ao final do ano, não havia 
chegado. Várias vez~s v .. Ex~ chan:tOU a atenção dizendo que. 
chegando _o Orçamento, teríamos de votá~ lo em_ 10 minutos. 

j E é o vai acontecer: Dizia o Senador José_ Ric_ba, num aparte 
1 a V. Ex\ que neste Governo não há fisiologismo. Como não 
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há fisiologismo? Coriseguiu o Govemo a :provar me9idas provi
sórias? Conseguiu, porque distribuiu oitocentos cargos. Se 
não tivesse dado diretoria da PETROBRÁS, diretoria dos 
Correios, diretorias das estatais, já teria renunciado, por não 
ter aprovado absolutamente na<Ja. Governo que dá oitocentos 
cargos, gOvernõ _que vende estatais e governo que precisa 
fazer contrato de gestão com açestataís ... "Isso é poSSível? 
Se sou dono de uma empresa, se detenho o controle acionário, 
se nomeio diretores, vou fazer acordo de gestão coin. os funcio
nários? Não. Ou mando, ou rtão mando. E se eu mando, 
eles vão executar a mínha política. Isso não acontece rto Go
verno Itamar. O que ocorreu? Fiita1 de ano_: problemas séribs, 
o Orçamento não chegou, a situação do País difícil, e Sua. 
Excelência, passou dez dias no Rio de Janeiro, inaugurou 
o casco do navio, Víu--não sei o-que, urna moça bonita. É 
isso· que estamos Vendo. O Presidente Itamar, no pr_imeiro 
ano de governo, não mOStrou o que -veio fazer:_ não fe~ nada. 
No segundo ano, vai fazer menos ai~J:da. Daqui a um pouqui- -. 
nho, quando os Ministro5, quando os Prefeitos, os Governa
dores, se desincompatibilizarem para se candidatarem, a guer
ra começará. E tenho certeza de que não se aprovará nada. 
Então não venha atribuir ao Congresso a culpa. Dizia bem 
V. Ex~: JuscelinO governou sem usar esses expedientes. JusCe
lino conversou, fez, an-istiou. Mas este Presidente, dizem e 
afirmam. é rancoroSo. Não vi, desde que eStou aqui, há um 
ano e pouco, dez, quinze, cinco ou trêS Se-nadores, que não 
sejam Senadores da .. panela"" do Governo,.saTrem para Uma
reunião, para uma conversa mais amena com o Presidente, 
sobre política. Nada. Tenho certeza de que V. Ex\ como 
eu, não teve essa reunião. Vy EX", tenho certeza -nunca 
lhe perguntei - não tem nenhum cargo no Governo, como 
eu também não tenho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO...:_ Nenhum. 

O Sr. Gilberto Miranda- Corn.~ :Ronan TÍto, Júnia Mari
se, Wilson Martins e outros também não têm. Quem não 
tem cargo no Governo pode falar que o Governo é fraco, 
que o Presidente _não tem aptidão para govetriar, qUe O Presi
dente_.é .inconlpet€:rlte e que só é sério, direito e honesto. 
Falo do Presidente, não do Governo, porqüe neste há falca
truas_._E.stou .. carisado -de- fazer denúncias, por exemplo, em 
relação aos fundos de pensão. o· Presidente, numa penada, 
pode reverter a situação. Mas· não o faz, não quer mudai' 
nada. O Plano de Fernando Henrique Cardoso _s6 provê o 
aumento de impostos. Pergunto: S. EX" mostra que está cortan
do despesas? Não está cortando despesa nenhuma. V. Ex• 
tem toda razão: está na hora de o Preside_nte parar, está 
na hora de o Ministro da Fa_~_nQa parar de_-atribuir a culpa 
ao Congresso. Se o Governo conseguiu aliciã.r,~conseguiu cóm
prar votos, dando diretorias e presidências de empresas, que_ 
peça a esses indivíduos para virem ao plenário votar favoravel
mente a essas medidas esdrúxulas;_ mas ,qu~ não o faça em 
relação a nós, que não temos cargos. Nós não. Vamos votar 
de acordo com nossas consciéncias. Vamo.s continuar cobran
do do Governo. __ O Palácio- do Governo esfá a 200 metros 
daqui e Sua Excelência não ouve nada. Além de incompetente, 
é surdo. Muito obrigado, Sr. Senador. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- NÓbre Senador, a mim 
não cabe a defesa do Governo sobre o proçesso_ de fisiologia 
a que V. Ex" se referiu. Quero, apenas, fazer-lhe uma ponde
raç_ão a propósito- do contrato de gestão. Faço-a em nome 
do que me parece um inferess·e mais alto, mais g~ral. Não 
~ondeno o contrato de gestão que o Governo-fez com a Com-

panhia Vale dp Rio Doe~ e que acaba de subscrever com 
a PETROBRAS. Pode ser o contrato de gestão um instru
mento adequado até para corrigir certas distorções que vinham 
ocorrendo nas práticas admiilistrativas do País. 

Com relação à PETROBRÁS, por exemplo, o Governo 
· intervinha indevidamente em atividades administrativas da 
empresa. Agora o assUnto foi discipíinado por um contrato 
de g_e~tão. Este j_1_1s.trumento passa a regular o estilo de procedi
mento entre a empresa estatal e o Poder Federal. Por aí 
não faço nenhuma con9enação. 

- O que observava antes, é que o Governo precisa coo~çle
nar suas atividades com o Congresso. Claro que nem sempre 
essa coordenação dará o resultado_ esperado pelo Congresso 
ou ambicíonaào pelo Governo, mas isso é da-prática democrá
tica. A divergência subsistirá sempre. O que não pode o Go
verno é impor o plano, elaborá-lo apenas_ ouvinclo a opinião 
de seus ~écnicos para depois pedir que o Congresso O- aprove 
tranqii.Hamen"te. Isso não é da democracia._ 

O Sr. Ronan Tito -Permite-me V. Ex~ um aparte?_ 

O SR. JOSAPHATMARINHO -Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Josaphat Marinho, 
queria ater-me à questão do episódio de quinta-feira próxima 
passãda, que foi a votação do plano. ~ão tenho a capacidade 
de síntese, mas gostaria de fazer uma análise porque meu 
ponto de vista coincide muito com o de V. EX" quando diz 
da ineficácia, da irl.eficiéncia, eU diria até da falta de vontade 
do Governo em f3ier Urii t"fabalho de interdependência, por
que os Poderes da República são interdependentes. Aliás, 
o mundo é todo interdependente. Em primeiro lUgar, devo 
dizer a V. Er': ·que falta de cautela foi aquela de colocar 
na undécima hora, no_ último dia, a votação de um plano 
que cairia, se_ não. votado naquele dia; não haveria a possibi~ 
!idade de reabilitá-lo. Mas, por outro lado, qual o interesse 
que verdadeiramente o Presidente da Repúblíca mostrou na 
coordenação da votação desse plano? Não posso recriminar 
nem o PFL e nem o PPR, que se declararam em obstrução. 
Obstrução é um direito que o Parlamen_tar t~m em qualquer 
parlamento democrático do mundo. Então, poderíamos ter 
até 100 ou 150 parlamentares desses dois partidos fora do 
Plenário, eles estariam cumprirido o seu dever. É um direito 
deles_fazer a obstrução. Lembro~me de estar lendo, um dia, 
um livro - que me foi Oferecido por um amigo -, sobre 
o Parlamento Norte-Americano no século passado. E um Se
nador disse para: o outro - o que estava faz~ndo c_)bstrução: 
-V.- EX'! está fazendo obstrução sujíssima. Ê ele respondeu: 
- Estou há 45min fazeildo obstrução e não desço dessa 
tribuna enquanto V. Ex' não se corrigir e disser que estou 
fazendo obstrução limpíssimã; ficarei mais duas horas, trés 
horas e daqui não descerei. Ao que o outro imediatamente 
acudiu e disse:- V. Ex~ está fazendo uma obstrução limpís
sirna. Obstrução é um direito do Parlarrlentar, é um direito 
do Partido. O que não é direito~ o que não é cOrre-to- e-que 
o Governo nãO se coordene para aprovação do projeto .. O 
amigo· íntinlo do Presidente, o Deputado Raul Belém- não 
está aqui presente - cóbrou de um ex-Ministro das Minas 
e Energia, _que declarou ao jornal, do meu Estado, que não 
sabia que haveria votação naquele dia. E vamos cobrar do 
Congresso'! Num determinado momento, senti-me obrigado 
a ir para a -tribuna defender o projeto. Por quê? Estou no 

"núcleo do poder? Não. Apenas sentia que aquele projeto 
~ era e é bom para o País. Porque se a cobrança de impostos 
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do Dia e solicita que sejam breves nos seus apartes para que 
o o~ador possa concl1.1:ir o seu discurso. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr_ Senador, pediria a V. 
Ex~ a benevolência, pelo menos, para os Senadores que já 
estão com os seus micrOfones.Jevantados. 

A Sr' E:va Blay - Senador Josaphat Marinho, v_ EX' 
me permite um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO ~-Ouço com prazer V. 
Ex~ 

O Sr. Onofre Q.ufõan ~Não há dúvida, se o Senador 
concedeu a palavra à Senadora Eva Blay, por favor, use o 
microfone. 

é um mal - e é -, a inflação é uma desgraça; foi por isso. 
Mas daí a recriminar aqueles que não estavam ali deiltro para 
votar!? Qual o empenho que teve o Governo? Se seus amígos 
mais chegados, seus ex~colaboradores mais próximos nãO esta· 
vam presentes e nem sabiam, segund9 diss.e .. Q ~!-Ministro 
Paulíno Cícero, no jornal o"Est3do de Minas, da votação desse 
projeto. E depois a culpa é de quem? A culpa é do Congresso. 
Para que existem Lideres? Para que o GoVerno tem um Líder 
no CongressO" Nacional, se não há uma interdependência, se 
ele não precisa estar aqui para coOrdenar os ·projetas de inte~ 
resse do Governo? Pelo amor de Deus, o Congresso, interes~ 
sante e desgraçadamente , mostrou·se effderite na- hora de -
votar os impostos sobre a pessoa física- deu quorum.Depois 
não alcançou número suficiente, desgraçadamente, na hora 
de apenar os bancos e a pessoa jurídica. É transferível -
poderemos dizer- isso se transfere para·o consumidor. Mas A Sr" Eva Blay -Nobre Senador Josaphat Marinho, 
não deu! Não deu por quê? Tínhamos dois grandes partidos embora eu já estivesse inscrita para falar, dado o prolonga-
deste Parlamento que declararam em obstruçãu. É um direito menta dos apartes a V. Ex~, não posso me conter em retrucar 
deles. Não, repito, não é um direito doGoverno._nQ entanto, alguns deles, concordar com as magníficas lições que tenho 
se omitir, se verdadeiramente ele estivesse interessado na tido com a sua participação e o ·seu alerta, mas, no entanto, 
aprovação desse plano. Discordarei, neste instante, de V. estranha:me muitíssimo ouvir, neste plenário que, ao mesmo 
EX'! que, com a educação e a lhaneza de_se~pre, disse acreditar tempo, quando foi dado à indústria crescer, como de fato 
que o Governador do Ceará vai se corrigir; não, não vai! ocorreu no meu Estado, desde que o Estado não tivesse p_arti-
S. Ex' não se vai corrigir po·rquc!Tá se-m:anrteSfOt.i.-de tarltãS ·· -cipação, e esquecer que ao fadO dos 4,5%~ 5% que cresceu 
ca. Aliás, nunca vi urna pessoa tão semelhante ao seu colega a economia, também aumentOJI a enorme pobreza neste País. 
de Governo, à época, Fernando Collor de MeJ.lo. Uma postura Onde se encontram aqueles que falam pelos que estão mendi~ 
acima do bem e do mal; julga e critiCa tOOO-·m.UndO-·coril --- gando? Fala~s~ em povo, mas não no papel da intervenção 
as palavras mais acres. Freqüentou todos os Partidos deste do Estado, necessária e justa para fazer com que haja redução 
País e se julga o _eclético-;-·o·-santo, o puro, com o direito desta pobreza. Não entendo como é _que um Parlamentar, 
de criticar todo -mUndo. Como se parece tom o ·Fernando cujo partido ao qual pertence tem três Ministros ·neste Gover~-
Collor de Mellol Deus nos ajude que s. EX' "fi.Que on-de e-stá- no, se ponha a criticai· este mesmo Gove.rno,- coffio se não -
e que não faça como·fez o ex-Presidente que veio, depois. detivessem nenhum cargo. Eu, pessoalmente, não tenho oe-
agredir o Presidente da República, o Congresso Nacional e, nhum cargo, mas o meu Partido tem, daí, a responsabilidade 
assim, caindo no goto da população. Em momentos de desgra- de defender aquilo que, na minha consciência, e.stá corret.Q. 
ça,.quem critica mais, agrada mais. Espero qUe~- Ex~ fique· Finalmente eu queria lhe perguntar, Senador, para me bene~ 
por lá, mantendo o Ceará, o terceiro PIB do Brasil, coin ficiar ae sua sabedoria, como V. Ex~ interpreta rompimento 
toda eficiência, com toda competência, mas o terceiro· PIB de acordo, porque e~tão t~dos _aqui discutindo a sessão de 
-o menor PIB de Estados é .o do Piau(; __ o s~gU.n<l9 .. ~ o. _quin~~-~-f~~r_a. QpJJl.tª-::f~ir;:tl)QUY~-~--Qb~truçãQ, que é legítima, 
da Paraíba e o terceiro é o ·do ceará- e continue a censurar o PT sempre Se colocou em obstrução e disse, mas aprovar 
todo mundo, ecleticamente, e a fazer a publicidade dele. Por~ uma medida de aumento dos impostos para pessoa- física e, 
que se São Paulo, no Governo Fleury, tivesse os casos de de repente, fazer obstrução para pessoa jurídica, isso não 
cólera como os que ocorrerarn·no Ceara·no m'éS~paSSâdO e signifiCa obstrução, e sim rompimento de acordo, na minha 
neste mês, o Brasil seria o caos: Mas a mídia quer encobrir linguagem. V. Ex~ poderia explicar para esta Casa como se 
tudo. Através de uma publicidade bem dosad_a, quer·se_ dizer interpreta esse tipo de posiçã? política? 
que o Governo é bom. Não é mais medindo a eficiêiida ·atiaves o SR. JOSAPHAT MARINHO ..:::... Nobre Senadora Eva 
de benefícios sociais. A partir daí, S. Ex~ colOca-se nu~ã Blay, agradeço-lhe extremamente as bondosas referências que 
plataforma de superioridade, de ecletismo, cr1ricando todo fez a meu respeito, mas·não lhe posso responder à indagação. 
mundo. S. Ex' disse certa vez: --Tenho nojq dos políticos. Não participei de nenhum accrrdo. A matéria em relação a 
Eu não consigo ter nojo dele nem de pessoa humana alguma. mim é res ioter alios, é assunto estranho. Se houve quem 
Mas não me agrada a posição dele. Ainda bem ·que S. Ex• __ se comprometeu em acordo, por certo dará, agora ou depois, 
disse certa vez que troca o Governo do Ceará põ"r" Um.brinQU.i- o esclarecimento rtécessário. Sou estranho a qualquer acordo. 
nho. Está próximo o fim do Governo· dele, vamos ver se 
S. Ex~ assume 0 brinco. · ··-·- - ·· ~ QJ~r. .. Qn9fr~.Quinao ~.Permite~me VA Ex! um aparte; 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A Mesa -lembra 
ao nobre orador que o seu tempo já está esgotado. · · · : 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - sr: í'réSil:ié~Í~c' peÇ<r 
a V. Ex• que me conceda apenas o tempo suficiente para 
os apartes que_me estão sendo solicitados. Logo, em seguida, 
concluirei. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A Mesa avisa 
aos Srs. Senadores que há bastante matéria na pauta da O~dem 

_p.Qbre_3~~-na<:l.9r7_ =· .:· -· ·---~~-- .. :. -·-"·· .··., .-, '~- ·--~= · 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Concedo o aparte a 
V. Ex•, nobre Senador Onofre Quinan. 

o Sr. c::ioorre QuiÍlan-_:_ Nobre Senador Josaphat Mari
nho, todos aqui sabem que o meu modesto apoio não tem 
faltado, em momento algum, ao ~tual GovernO. Mas estou 
muito preocupadá-Coin o ãtual Plano do Ministro Fernando 
Henrique Cãrdoso. E por quê? O iiJ.diXadoi- -aürtlõ _:_.:...·no 
meu entender. e modéstia à parte' com -uma experiência em
presarial de meio século -,.deverá fazer uma explosão no 
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custo de vida e, conseqüentemente, aumentãr o-s~ níveis de 
desemprego; as ·situações mais-gfáVes do ,~rasil são d~sem~ 
prego e fome. Estão tentando combater a ínflação pela porta 
dos fundos. Não vão chegar nunca lá. Nós já vimos a política 
monetarista de outros governos que fo:ram um verdadeiro 
fracasso, e esta continua _,séndo unia política monetarista e 
com uma agrav<:J:nte: um indexador diário_._Qua,lquer produto 
importante na economia_ brasileira, mesmo nã_o _ço_nsiderando 
o indexador diário, ãpliCando-se aumento diário, conseqüen
teinente aumentarão os. custo_s_ .consideravelmente,_ tendo-se, 
assim, o aumento do desemprego-:· Essa é a preocupação que 
gostaria de deixar registrada nesta Casa, porque estou muito 
pessimista com esSe plano, por existir es~e ~dexador di~rio. 
Permita-me Deus que eu esteja eriganãdo. No meu modo 
de ver, será o maior desastre na economia brasileira. _Muito 
obrigado. · 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Agradeço, nobre Sena
dor, os-valiosos subsídios com-que ·refor-ça-·as considerações 
que venho formulando. Desculpe-me de não desdobrar ne~ 
nhum argumento, em confi~rmação do que V. Ex~ diz, porque 
já estou sob a pressão do tempo e devo conceder aparte ao 
nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutaby Magalhães - Senador Josaphat Marinho, 
na Presidência eventual dos trabalhos, fiquei oiivirldo o seu 
discurso e considero da maior impoftânclã.-0 àeõat~ Ocorrido, 
hoje, nesta Casa~ em: torno--do pronunciaméntO que- V. EX' 
vem fazendo.--Creio que várias m~riifestações-e discordâncias 
foram feitas dentro do jogo democrático parlamentar, com 
Q_qça_t, infel.izmentej-estamos nos desabituando, col_9pandõ, 
às vezes, que quem está coiltrâ a, nos~a idéiã nao está ~n_do 
uma atitude patriótica e sim "ihdQ contra os intereSses da Na
ção. Não é assim. Na divergência das idéias, como V. E~_ 
falou, podem surgir, então, aquelas definiçõeS que inte-i"cisam -
ao País. E cada um faz o seu jogo democráticO de obstrução, 
de participação, de votação. Mas fiquei preocupado, não com 
o pronunciamento de V. Ex~. mas com o apane-ao -senador 
Gilt:lerto Miranda porque, para mim, S. Ex~ jã teiri imPortâÍlcia 
nonnal, pelo seu nome, pela sua posição, pela sua presença 
nos peb_ates desta Casa. Mas, hoje, sua colocaç~?· se~t~~o 
na cadeira de Líder do PMDB, levou~me a exãrtunar as suas 
manifestações sob outro aspecto, que dá um volume maior, 
inclusive as suas manifestações, que Seriam pe.S"sOais, de sena
dor, mas pela cadeira que eStá ·ocupando, hoje, e que tem 
unia ligação com a Lideritnça eventual do ~artido; ~ é um_ 
partido que dá sustentação ao Governo. É- um partido como 
o PSDB, que também dá a sua participação, tem as sUas 
obrigações com a aliança _que possui_hoje em torno_ do Gover
no. Fico, aqui, examin3ndo essas. questões, esses debates, 
porque V. Ex' citou O exemplo de que o Governo não utilizou 
a prática que todo govertlo_dev_e ter quaf!çfO quer arregimentar 
os seus correligionários. Isso é verdade. P~rJ?lit~:-m_e_!Jma c9~0~ _ 
cação peS~óal. Vim essa seinana. Estou aqUi,-j:>oicjue há dois 
meses havia marcado a minha passagem e V. Ex• sabe Como_, 
hoje, é difícil encontrannos pa·ssagens para sàir óti- retornai 
à Baflia. Isso por causa do turismo nesta época do ano e 
pela movimentação diária no ~~roporto. Ontem mesmo sobra
ram 30 pessoas-na lista de espera do meu_ avi~q, eu só vim 
porque- já havia marcado a minha passagem há dois meses. 
Na próxima semana não tenh<?_ passage~ marcada, e yj:r: para 
cá sem conseguir voltar, fíca· difícil. Essa era uma d~ preocJJ:
pações ·das lideranças do Governo: fazêf éOril ·que houvesse 
possibilidade do Deputado ou do Senador chegar a Brasi1ia 

e poder retornar ao seu Estado. Podem dizer que esse não 
é o papel da liderança. É, é papel do Governo e da Liderança 
arregimentar os seus companheiros para chegarem aqui e, 
depois, poderem retornar as suas bases. Mas não é somente 
isso; temos que discutir aqui essas questões. Ouvi no pronun~ 
ciamento de V. Ex~ que se faz entendimento com um número 
reduzido de Parlamentares, e esse núcleo de poder que existe 
aqui_ ~q Cpngresso .é um dos maiores males que temos, porque 
não são esses poucos Parlamentares que têm o direito de 
decidir por todos nós. Eu leio nos jornais que o Ministro 
está telefonando para pessoas que têm poder de decisão 
no Corigresso; eu, como não tenho poder de decisão, não 
recebo telefonema, mas tenho o direito de voto e esse direito 
pode ser igual ao de qualquer outro Parlamentar. Estamos 
cometendo mais uma vez-um grave erro ao permitir que uns 
poucos queiram falar em nome de todos. Está começando 
a haVú uma_ ~evolta. Muitos não estão querendo dar o seu 
voto d_~ acordo çom o compromisso desses poucos. Os outros 
parlamentares também t_êm suas idéias. suas propostas, suas 
sugestões, aquelas discordâncias naturais. Essas discordâncias 
não são ouvidas e não são, portanto, atendidas. Por isso a 
manifes_t,a_ção d_e_ V. Ex~ fez com que surgisse este debate hoje 
aqui, justamente~ aquilo que está nos faltando, A Oposição 
e o Governo precisam debater, discutir suas idéias..., defen
dê-las, fazer as suas mani(estaçóes, fazer prevalecer a vontade 
da maioria, o que, infelizmente,_ não tem ocorrido. Não há 
debate entre Governo e Oposição. Quando pedi para alguém 
me substituir era porque estava preocupado de não ver aqui 
uma maniféstação da parte de alguém ligado ao Governo 
para, em nome do Governo, também manifesta-r·a-sua·posíÇãó
neste debate que foi o mais amplo possível para· ó dia de 
hoje. Não tenho mais aquela obrigação de Vice-Líder do Go
verno, isso n~o existe_ mais para mim. Não exerço -mais ã 
-Vice.:.Liderança, há um mês, portanto, não tenho a obrigaç"ão 
de estar aqui com essa finalidade, mas não posso ouvir calado 
a manifestação feita a respeito da pessoa do Presidente da 
República, com quem posSo até ter divergências -não as 
tenho no momento-, mas não posso considerar aquilo que 
foi dito sobre Sua Excelência, hoje. Por isso pedi para vir 
aqui, não só para ter o direito de participar deste debate, 

' mas para manifestar tambéffi esta posição. E preCiso ter uma 
voz aqui para defender as posições do Governo, as posições 

- do Presidente da República, porque Sua Excelência merece 
também o apoio dos seus companheiros, daqueles que acredi
tam que Sua Excelência está procurando realizar _uma obra 
de acordo com o interesse nacional. Eu não minimizo O debate, 
ao contrário, dou m-uita iiD.Jx>rtância para o que é proferido 
aqui, e o que é dit~ precisa ser debatido, precisa haver a 
manifestaÇão das idéias que são contrárias às nossas. Isso 
não está existindo e é necessário que ocorra. V. Ex~ provocou 
um debate, infelizmente sem a profundidade política que po
deria ter tido da parte daqueles aue divergem da posição 
de V.Ex• 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço o aparte, 
nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)--'- Nobre Senador, 
--a Mesa adverte V. Er que o seu tempo já foi ultrapaSSado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Já declarei que estou 
concluindo, Sr. Presidente. 

O Sr. Gilberto Miranda - Senador Josaphat Marinho, 
tendo sido citado pelo Senador Jutahy Magalhães, gostaria 
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de responder a S.~ Ex~ e pediria que a MeSa en-tencte:sse a 
minha posição. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Um minuto. 

O Sr. Gilberto Miranda- Senador Jutahy Magalh_ã.es 
-aproveitaria também para responder à Senadora Eva Blay, 
que não citou o meu nome, mas disse que um partido aqui 
no Senado tinha trés ministros. Em primeiro lugar, quero 
dizer a V. Ex• que fui convidado, pelo meu Partido, há duas 
semanas, para assumir o Ministério de Minas _e ~ne_rgi_~- P5!ç:li~-
nei do convite, pois não dá para trabalhar com este Governo. 
Acho que qualquer parlamentar tem o sonho de ser Minis~ro, . 
ainda mais eu que sou jovem. Com relação ao Senador Jutahy 
Magalhães, quero dizer que não apoiamos o Governo_, mas 
sim qualquer plano que seja bom para o Brasil. No dia da 
votação, quando estivemos no Sena~o, à _l_'!l(_!_~_dl_? _pre_~J~el_lt~-
do Senado, eu pedi ao Ministro Fernando Henrique Cardoso 
que telefonasse para o Sr. Pauto Maluf, a fim de lhe pedir 
que não obstruísse a votação, porque eu já ~a~i::t_õAue estava 
acontecendo, e o Senador Epitacio Cafeteira estava lá. Não 
contente com isso, no meio da votação, _saí do plenário e 
fui procurar o Senador Pedro Simon, Líder do Governo, e 

o que desejo é que o· Governo nãtqre"_fsevere em erros. 
O que desejo é não ler mais em jornal declaraçõ-es--como· 
esta: "Santillo alerta para risco- de colapso na saúde". E 
o Ministro assinala que "se não h ou ver a seguranç~ de recurs9cs 

_ ern prazo exíguo, hospitais públicos e particulares podem parar 
por inexiStêricia de recursos". - . 

O qUe desejo é que a administração seja eficaz. Na med1da 
em que for eficaz, conta com o meu apoio: Fora daí, o meu 
dever é fiscalizá-la, a bem do-interess-e-público. · 

Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o 
Sr. Chagas Rodrigues, l'~ Vice-Presidente, deixa a cadei
ra da PresidênCia; que é ocupada pelo Sr. Jutahy Maga
lhães. _ 

Durante o discurso do Sr. Josaphtit Marinho, o 
Sr. Jutahy Magalhães deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior 29 Secretário. _ 

Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o 
Sr. Nabor Júnior, 2~ Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, JP Secre
tário. 

pedi a S. Ex• que ligasse novamente para o Ministro Fernando 0 SR. CID SABÓIA DE CA.JlY ÁLH<:i"- sr: Presidente, 
Henrique Cardoso e solicitasse a S. Exa que falasse com o peço a palavra como Líder do PMDB_. __________ _ 
Sr. Paulo Maluf para que desse ordem a seu líder para que _ 
tivéssemos a votação. Não contente com isso,_ liguei para o O SR. PRESIDENTE (Júlio Cainpos) - Tem V. Ex~ 
Sr. Paulo Maluf duas vezes, pedindo que orientasse sua lide- a palavra. · 
rança para que ocorresse a votação. Senador, rião def.iintr~•-· o SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-..,. CE. 
vista à imprerisà dizendo que estava ajudando o Ooverno, Como Líder. Sem reVisãO-ao oradoi<) =--Sr. Presidente, Srs. 
não falei que procurei Paulo Maluf, nem Pedro Simon; não Senadores, pela Liderança_do PMDB, é importante declarar 
omentei ter falado com Fernando Henrique Cardoso, em que esse grémio políticO tem dã.do ao Governo todo o apoío 

, ~nhum momento. Penso que é dever de todo Parlamentar necessário às medidas corretas que têm chegado ao Congresso 
e também de todo brasileiro _querer que essa inflação, que Nacional. 
esse défidt a:cabe, desejaildo algo melhor paraeste __ ~~s. Mas -. Q._apoio do PMDB nunca se deveu a ter. ou não ter 
não é possívef este Governo continuar com a mésma práticil lninistros na equipe do Presidente Itamar Fran_co:_ Y~l~_sa_l_i~I:~-
de governos passados: tomar as deci~ões e mandar para cá, tar que 0 mesmo PMDB, até no início do GO-verno do ex-Presi-
como prato feito. Acredíto que o meu Partido tem trabalhado dente Fernando Collor de Mello, também não se negou, Ines--
e tentado ajudar. O meu Partido pode aceitar cargo; eu não _ _rop ao ~rrepi·o-de algumas de suas teses, a apoiar ~s medidas 
pedi nenhum cargo, nenhuma diretoria, não noil_leei ·niil"giJ€rif proviSórias que compunham o chamado Plano Collor, que 
e por isso tenho a liberdade de me pronunciar. Quero acres- tão desastroso foi para a República brasileira. Mas naquele 
centar a todos os Senadores que estão nos gabinetes, que momento não havia outro caminho, mesmo diante da sensibi-
estão aqui, à imprensa que está no plenário e a V. Exa que !idade popular, coma~dada exatame_nte para o apoio ãq~iJo _ 
não falei em nome da liderança do PMDB, apesar de até que se dizia que e·ra uma ·nova-sisteniátic3, quando, na verda-: 
o momento, quando chega o Sepador Cia·_-Sã.bóia,- eu _e rã de, era 0 início de uma formidável prática para a co~sum~ç_~.o 
o único Vice-Líder presente. Falei como Senador do Ama- da maior corrupção jamaiS --vistà n3'RepúbliCã- brasileira oU 
zonas· que, em tocta:s as reuniões da bancada Qo PMDB,_seguç mesmo no período imperial, onde as coisas igualmente não 
a orientação e comunga com o que pensa o meu Governador, andaram bem. 
Gilberto Mestrinho, e com o que pensa JaderBarbalho. Somos Mas a verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores -e querO 
os dois únicos vOtos vencidos na Executiva quando falamos chamar a_ atenção do orador que me antecedeu, Senador Josa-
em romper com o Governo. Romper com o Governo não phat Marinho- é que estamos_~iante de uma situação muito 
quer dizer não aprovar aquilo que é bom para o Brasil. Rom- difícil. Quei-Se alcançar uma solução para o Go_verno,_12_e~!~ 
per com o Governo quei dizer ter a i~depe_ndên~i-~-~-e p.~_o_ momento, através da Revisão CODSilluétOriaL):, piO[ ainda, 
ter cargo e não ser chamado de fisiologista. o_ PMDB_ tem levando-se à Constituíçáo Dís'po"siçOês Tránsitóifa:-s-qUe POS---
1.290 prefeituras, é o maios Partido na Câmara e o maíor sarn ser acrescidas, quando, na verd_ade, não existem mais .. 
no Senado. Não chegou a isso com cargos. Pode ser indepen- Qualquer jurista, Sr. Presi.dente, sabe-:- e lamento que 
dente e não precisa de cargos. Muito opr_igado, Senador. no Congresso Nacional não haJã. essã. sensibilidade --que 

o SR. JOSAPHAT MARINHO_ Como todos presen- asDisposiçóesTransitórias,quandooperamseusefeitos;~~to-_ 
ciaram, Sr. Presidente, parece que foi útil o debate. maticamente integtam apenas o Direito P?si~iV~o._·e n:~~-()"Di-

De minha parte, cuidei de fatos~_ ana_!i~e_LÇ> _ __e_rs>_gram~-- reito objetívq e -n~o'-~ªi-~JªQl----,~~~p__çia,,seQãR-nº tell!E.º---a __ _ 
do Governo no que me pareceu impróprio e ass11fãlei que, que- sé-déStlrlaram: - - · _ ·- . _. ______ ,., .... 

d d G - - --- Portanto. não ~xiStem as. Disp-OsiçõeS Transitórias que como em outras oportunida es1 posso ar ao ovethlYo me·t)- -
apoio sempre que suas sugestões se conciliarem com as minhas estãO seitdo emendadas pelo -Deputado Nelson Jobim. E isto_ 
convicções. o~~ não deíxa de ser uma grande extravagância, Sr. Presidente, 
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se lançar um Plano Emergencial em DisposiçoeSCTranslfõriàs, 
no corpo de urna Revisão Constitucional. Isto é da maior 
'gravidade pelo absurdo técnico, pelo atentado jurídico, pelo 
que vai ferir no pensamento universitário brasileiro, pelo que 
vai chocar-se com o pensamento advocatício, pelas questões 
jurídicas, pelo que representa no campo científico. 

Eu, particularmente, tenho por hábito não votar contra 
·a ciência. Acho um absurdo quando se pede a um Parlamentar 
que viole todas as suas consciências para dar um voto contra 

. 'a sua própria formação intelectual e jurídica. 
• Então, Sr. Presidente, o que estamo:; vendo é que o mo
mento é da_ _maior gravidade, quando o Governo sesocorre 
~de DispOsiÇões Trailsit6tiãS numa ReVisãO ConstiiUciorial sem 
':que, no corpo permanente da Constituição, nacla tenliã que 
~justifique DisposiçõeS Tran~it6tl3s, seril qtie, ·pri111e_íramente, 
~:se examine a alteraÇãá nà corpo permanente que desse oportu
,'nidade à Disposição Transitória. É como se tivésSemos um 
•'anexo, como os-prédios em Brasília têm o :AneXO"!, o Anexo 
·;2, o Anexo 3; como a Câmara tem os seus ·anexos; como 
.. ~o Senado tem os seus anexos. Como OS Ministérios iêm os 
'·:'Seus anexos físicos, querem criar o anexo institucional à Càns
._;Htuição da República, querem pór um .. rabo" na Constituição. 

Esta é a expressão mais grosseira, Sr. Presidente. na verdade, 
·"'a mais verdadeira. 
· Quando eu era menino, na minha ru3-haVi'a um bêbado. 
.. Quando ele, finalmente, ficava muito tonto, os-garotos iam 
f~ lá e punham um rabo nele. É o que querem fazer com- a 
~ossa Constituição, qual se estivéssemos diante de uma pessoa 

bêbada, que brincássemos com era ROndO um ra6õ para ser 
objeto do humorismo, da galhofa. E isto que se quer fazer 
com a Constituição brasileira, exatameilte nesta hora. 

Não posso entender como uma pessoa de formação jurídi
ca, como o Relator Nelson Jobim, possa ter concebido esse 
plano tão diabólico contra a juridicidade, contra a legalidade, 
contra o direito, etc. Não é no mérito. No mérito, o PMDB 
- como todos os Partidos, acredito - quer encontrar uma 
solução económico~financeirá para o Governo. Ninguém é 
contra que se alcance esta solução, mas, particulamh~nte, é 
preciso se verificar que a proposta, que ontem foi submetida 
para antecipações e _organização de pauta, é absurda diante 
das salas de aula. 

Eu, pelo menos, não terei condições de, votando favorá
vel a isso, amanhá voltar à Faculdade de Direito e dar aula. 
Eu não teria mais condições morais de dar aula em uma Facul
dade de Direito depois de votar favoravelmente a uma oCor~ 
rência como essa. 

Por isso, Sr. Presidente, ocupei a tribuna - e já vou 
encerrando, pedindo desculpas pelo alongado da hora e agra
decendo pela paciência de V. Ex~- para explicar exatamente 
aposição do PMDB quanto ao Governo. No mérito, o PMDB 
quer soluções imediatas para o Governo, mas o PMDB no 
seu programa, na sua luta, não pode se afastar da sociedade 
brasileira. O PMDB está lado a lado com os religiosos, com 
os advogados, com os cientistas, com os operá"rios, com a 
so-ciedade brasileira, querendo saber da sociedade o que é 
q~e ela quer nessa ReviSão Constitucional para que seja real~ 
mente alterado.__ _ ____ _ 

Essas alterações emergenciais, quando se costura por con
ta-da Constituição uma sOlução esdrúxula, são uma violência 
à própria ciência. E é sobre isso que devemos ter um determi
nado cuidado. O PMDB está em busca de soluções económicas 
para o Governo, tentando apoiar o Ministro Fenlando Henri
que Cãrdoso para que não cheguemos a uma situação inflacio-

nária ainda mais dificultosa e mais triste que essa que se regis
tra nesse momento no Brasil. 

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

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a pala
vra à nobre Senadora Eva Blay para uma hrcve comunicação. 

A SRA. EVA BLAY (PSDB- SP. Para uma breve comu
nicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, devo dizer aos 
Srs. Senadores, meus prezados Colegas c amigos. que gostaria 
d~_ tr~duzir, de fazer a minha própria leitura a respeito_ do 
que -teiTI Sido dito aêtui e aÍltecipar já as questões que ouvirei 
em São Paulo, quando voltar neste fim de semana. 

A população do meu Estado, a população de todo o 
Brasil, não se deixa enganar pelas manchetes de jornais. Ela 
sabe perfeitamente quando seus representantes comParecem, 
não comparecem, fazem obstrução ou são regic~9s ~er:a_f!Iente 
poi interesses eleitorais naS votações em plenário: 

Creio que nãO falamOs tOda a v-erdade neste plenário 
quando nos referimos às Ultimas -votações no CongreSSo. Não 
foi falta -de verdade no _se:ntido da oposição à mentira, mas 
não houVe uma ampla análise do que de fato ocorreu, está 
ocorrendo e vai acontecer até o fim deste mandato presidencial 
e dos mandatos dos demais Governadores. 

Estranha-me enormemente ver como é fácil criticar o 
Minisú(fda F_azen~~. utilizar os dados S}o Ministro do Plar~çj~~ 
mente, que é do mesmo Partido, para obter efeitos contrários. 
o-Ministro do Planejamento está fornecendo dados a respeito 
do ex~gero que é aplicado nos Fundos de Pensão. Estes dados 
são oferecidos, portanto,. pelo Executivo. Tomain-Sé esses 
dados que estão sendo divulgados para que se possa corrigí-los. 
sem se levar em conta que é o Executivo quc_está pedindo 
apoio dos Parlamentares, não só para corrigir o fato em ques~ 
tão, como paracorrigir a alocação desses recursos. Refiro-t:ne 
especifícimente-a uma errieíidá que~ apres·ente~i. que Val p[-0Por 
a red~ção dos incenti_vos f(scaís. Quero yer como _é que- esta 
q"uestão var ser discutida e aprovadal 

Também sou contrª' 0: exagero nos Fundos de P.cnsão, 
sou contra os monopólios, mas também sou contra isenções 
que ficam durante 20 anos alimentando o que? Qua-ntos traba
lhadores, quantos novo.s trabalhos; que _progresso na nossa 
tecnologia? Que progreSso trazem à nOSsa indústria? 

Como uma mulher do povo-=- de classe média alta, não 
vou enga.nar ·ninguém ----yim para esta Casa pensando em 

-como fazer pa:ç~ articul~r o_s magnos problemas da economia 
brasileira e Õ _pãozi!l_ho que custa 45 cruzeiros reais? Como __ 
é que se fãz para entendei' essa articulação entre a grand1:: 
economia e a nossa vida cotidiana? Quando volto ao meu 
Estado, vejo que o que preocupa o povo _n_ão é exatamente 
a grande _poiltica, lnas- sim o Iehexo no b(llso, na vida diária, 
na vida de quem tem que alimentar sua família, 

A propósito 4isso- como_ sabem V. Ex's, sel)lprc estou 
preocupada c com· a questão da mulher- quero falar que esse 
ajuste fiscal, como a inflação, é responsável, em grande parte, 
pelo números de crianças abandonadas. Saibam V. Ex•s que, 
no Brasil, nos últimos 30 anos, 25% - cerca de "32 milhões 
de pessoas --são chefiadas única e exclusivamente por uma 
mulher. Será que, por acaso, esses 32 milhões -de famintos 
não são, em grande parte, dessas familiaS chefiadas por mulhe
res que mandam seus filhos para a rua porque não podem 
suportar as Crianças em casa passando fome? E ness~ situação 
que devemos pensar quando tentamos resolver os prohlemas 
ecó"nômicos do País. 
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Penenço a um Partido que faz parte do Governo c estou 
de acordo com inúmeras medidas que pro pós nosso Ministro. 
Entretanto, ~:reio que deveríamos fazer um esforço supra par
tidário no sentido de uma reestruturação cconômica qUtflevas
se cm conta verdadeiramente não só os interesSeS p"fívados. 
os interesses de. uma ou outra empresa, mas que levasse em 
conta os prohlemas sociais e que escalonasse prioridades como 
a educação, a saúde c o trabalho bem remunerado. Essas 
são as prioridades da Nação. Não interessa se vamoS conservar 
a Zona Franca de Manaus, abrir outras frentes, se es.sas.inicia
tivas não implicarem cm um investimento verdadeiro em edu
cação, saúde e trabalho com bom salário. 

E como t! que os demais Partidos estão ajudando a formu
lar esse tipo de plancjamento? 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ouço aqui falar na respon
sabilidade do Presidente da Repúhlica. Ora, todos nós sabe
mos que um Presidente da República não governa sozinho; 
há seus articuladores. que são ou não são competentes. Daí 
a responsabilizarmos e~ae Presidente da República- no mo
mento não me intereSsa absolutamente qualificá-lo, mas res
ponsahilizá-lo - c tirarmos a camisa que temOs que -vestir 
pelo crescimento do País, não me parece correto. 

O Sr. Magno Bacelar --V. Ex• me permite um aparte? 

A SRA. EVA BLAY - Pois não, Seriador. 

O Sr. Magno Bacelar- Eugo~_!:aría q.g __ aproveitar o bri
lhante pronuncianl.ento de V, Ex\ apenas para um aparte: 
não cabe a nós responsal1ilizarmos o Presidente da República; 
concordo com V. Ex~ Tampouco não _cabe ao Presidente _da 
República re":>ponsahiliza_r o Congresso por todos os s.eus erros. 
Era o que cu gostaria de acrescentar. 

A SRA. EVA BLAY- V. Ex' tem toda razão. Estou 
de acordo e creio que os fatos deveriam- ser melhor esClã-
rccidos. _ _ __ ______ _ ___ _ 

Em relação ao que falei há pouco sobre _.a exi~t~J?cia c:J~
acordo de lideranças, quero ratificar c repetír -que, de fato, 
houve acordos. _FicOu confirmado pelo Senador Cid SaQóía. 
Eu mesma assisti à parte de reurii6iS de Lidúançãs.- Não 
se pode dizer que não houve conversação, que não houve 
acordo. Tanto houve que foi votado o reajuste fis~!_ para 
as pessoas "físicas e foi bar_nl~o o para pessOas jurídicas, E 
por qué? -Pol: quê deveria haver essa_isenção para pessoa 
jurídica? TCmos todos que nos responsabilizar, _afinal_~e_con~ 
tas, pelo investimento. Vai sait do nosso bQ_Iso? _Existe outra 
maneira? Não vejo. Teãt que aumentar imPostos? Tem q·ue 
aumentar impostos. A gerência desses impostos é que inte
ressa: eles devem ir diretamente para os--cofres públicos; não 
devem ficar nas mãos de alguns fiscais. _ _ __ 

Conheço o processo perfeitamente. Vivl essa realidade, 
durante toda a minha vida, através de meu. pai. Sei· ÓJ.uit6 
bem como é que isso funCiõila mal. _Qu_~EO-_ÇJ_ue 9~-jmpostos 
sejam pagos e- repitá- que sejam encarrrihhados ao Gover
no; não podem ficar pelo meio do caminho. 

Finalmente, Srs. Senadores, __ quero __ re_!orp.r;t_r _o tem-ª _ela 
necessidade da particípação do Estado e de uma máquina 
pública que seja administrativa. Já é tempo de se_p_ara_rmos 
os cargos da máquina adminístratlva âOS: cargoS. PQiíticos. Por 
que a: i rida ficamos no velho e eqferrujado passado de atrib_uir 
cargos sem concursos reais e públicos? Quando é -que este 
País vai modernizar-se? Afin~l de_ cqp_t~~. a __ cada_ __ mudança 
de MiniStro, a caâã ffiu-dançã de chefe de seção, tod9 Q quadro 
é mudado. Dessa maneira nunca vamos ter urila máquiriã 
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pública a serviço da população, e sim a serviço de alguns 
parlamentares. Enquanto isso, a pobreza vai_crescendo. 

__ O Sr. Ronan Tito- Antes que V. Ex~ finalize. eu queria 
pedir um breve aparte. 

A SRA. EVA BLAY- Pois não. 

O Sr. Ronan Tito - É apenas para informar a V. Ex", 
Senadora Eva Blay, que regiões diferenciadas muitas vezes 
recebem incentivos fiscais. Tsso não é invenção brasileira. exis
te em todo o mundo. 

A SRA. EVA BLA Y - É verdade. 

O Sr. Ronan Tito- Nos E.stados Unidos foram abertos 
cassinos em um pedaço de deserto, pois concluíram que era 
uma maneira de cnbrir as necessidades. Quanto à nossa Ama
zônia, sou contra que conste da Constituição a existência de 
incentivos fiscais, mas, em uma legislação ordinária, sou fran
camente favorável. Veja: como vivem os nossos irmãos-amazô
nidas? Eles não podem cortar uma árvore. não podem matar 
um jacaré. não podem pescar. As áreas de preservação aumen
tam a cada dia na medida em que se descobrem novas jazidas. 
Quando há incentivos fiscais que criam alguns empregos e 
fomentam a economia, todos passamos a reclamar. A meu 
ver, o úro está na macropolítica, que V. Ex~ critkou. Sem 
uma macropolítica bem assentada. não adianta ficarmos preo
cupados com a fome do trabalhador. pois não teremos comi)" 
criar empregos. _Não criando empregos. não temos· corno re
munerar dignamente o cidadão. Partimos então para o carica
turesco. Trata-se de um direito. A Carta dos Direitos das 
Pessoas Humana, exarada em 13 de dezembro de 1948, diz 
em seu art. 42: "É direito do cidadão, na sociedade moderna, 
o trabalho". Negamos-lhe esse direito, por justiça; depois · 
o conçedemos e vamos dormir tranqüilos porque fizemos um 
bem: demos um pouquinho das nossas sobras. Penso que deve
mos. cu1dar da macropolítica e da política macroeco-nômica 
se quisermos verdadeiramente criar condições para que o tra
balhador possa comprar o pão. Sei que para algumas pessoas 
é muitQ_melhor fazer apenas acusações sobre o que acontece. 
Todos sabemos o diagnóstico brasileiro, as misérias brasileiras. 
Só não aCredito no número ·cte 32 milhões, assim tão exato. 
Urna faixa entre 31 e 33 parece-me razoável, num País carente 
de estatística como este. 

Nünla CPI, com todas as assessorias, para chegarmos 
a quanto havia de sonegação, demoramos um ano. De repente, 
alguém parte de um_ número e diz: -O Brasil tem 32 milhões 
de miseráveis. Acho que tem mais. Mas, vou partir desse 
número. Agora, Senadora Eva Blay, s~ não_ cuidarmos _de 
urna p-olítica séria. Uma macropolítiCa séria, nesse País, vamos 
ficar no varejo, atendendo caricaturidã.de. Porque isso não 
é carida!ie. Aquela crítica que foi feita, já a fiz pessoàlmente, 
o Senador Gilberto Miranda já fez aqui. a-questão do Ministro 
da Fazenda distribuindo alimentos, eu a fiz pessoalmente; 
no dia em que cheguei em ~rªs1)ia, fui diretamente ao gabinete 
do Ministro pãia- dizer a S. Ex:"; __ Olga, -foi processado, 
na mfnha cidade, um Vereador que distribuiu cesta básica. 
Porquê? Porque ele era candidato e estava usando de dinheiro 
público para fazer política. Isso repercute na aprovação do 
projeto, queira V. Ex~ ou não. Repercute porque, muitas 

_vezes, os Presidentes dos Partidos podem dizer o seguinte: 
- Mas como vou lançar candidato-s? Se esse Govenlo que 
está aí já lançou um candidato, já está favorecendo esse candi
dato._Ele se. utiliza do _dinheiro arrecadado dos impostos e 
o entiegá·ao Mi_rllStro-candidato para distribuir. Pode ser isso. 
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Devo dizer-lhe que fiquei muitó mais ·tOntrãrilldo do que- V. 
Ex~. naquela quinta-feira. Fiquei remOendo, porque sei que 
a inflação é uma desgraça e que ternos qUe coihi-la. E não 
conseguia entender pOr que as pessoas deíxavam dC votar. 
Depois comecei a conversar:- Espera._<:s~~mr;>sjoga~d9 cin
co anos, aqui, na frente, ou pelo menos quatro anos de Presi
dência da República. Eagora.falarnosern clima de moralidade; 
prepararmos uma eleição que se fiauda através de uma puhlici
dade •. através da distribuição de alímentos. <~limentos arreca
dados com o dinheiro do povo. Não votei contra, ao contrário.. 
V. Ex" é testemunha -estava lá. Fui para a trihuf!a brigar 
para que se votasse a favo""f:""A.cre'dito que aquilo ali modifique 
o plano. O plano pode ser feito sem o ~ume·nto dos .impostos. 
O fundo de contingen~iamerrto. que eu me nego a chamar 
de Fundo de Ação Social, porque num determinado momento 
podemos ter que pegar desse dinheiro e dar para o~ bancos. 
Então, como. é que vou chamar de Fundo de Ação Social 
um dinheiro que vou ter que dar para os bancos? E .às vezes 
vai ter que se fazer isso! Mas temos como criar um fundo 
de contingenciamentoJ Senadora, com toda sinceridade. dian
te de Deus, ou se articula com os Partidos políticos alguma 
coisa que se_ quer votar neste Parlamento- e essa é a expe
riência de um .Parlamentar que teve o privilégio de ter sido 
Líder de um Partido -_o.u não se.aprova-nem a medida 
mais importante. Às- vezes ·vamos descobrir muito depois as 
razões, e elas não são tão pequenas quanto pensamos. Peço
lhe desculpas por ter me alongado no aparte a V. Ex". ~as 
gostaria de escJarecer iss.o. · 

Jcira sabemos da capacidade de V. Ex•s, não Só.pelo trabalho 
que vêm fazendo, citei apenas a parte do colorido e da elegàn
cia."DesCulpe-me. 

A Sra. Júnia Marise- Senadora Eva Blay. acompanhei 
as colocações que, com muita lucidez, V. Ex• faz nesta Casa. 
Entre a::. discussões mais polemizadas estâ exatamentc a ques
tão do lançamento de candidaturas à Presidência da Repú
blica. Acredito que nesse momento, quando estamos discu
tindo os problemas mais emergenciais do nosso País, não deve
mos ficar preocupadas com a questão de candidatos â P.rcsi
dente da República, muito mt:nos do Ministro da Fazenda. 
Por outro lado~ .se a nossa análise e a nossa preocupação 
com os prohlemas brasileiros são muito mais nítidos e mais 
consistentes. não sei se essa é a mesma preocupação do Minis
tro da Fazenda. Por quê? Porque S. Ex•, ··em uma escorre
gada"", como dizem os mineiros. e num momento de grande 
emoção popular de distribuição de alim.entos. admi_tiu sua 
candidatura à Presidência da República. E legítimo'! E legíti
mo. Mas, estamos preocupados. neste momento._ no Con
greSso Nacional. no Senado. exatamente em identificar a preo
cupação nacional, e V. Ex~ coloca muit~_be_ITI i~so. Sem se 
opor a esse plano económicO que está sendo impulsionado 
e gerenciado pelo Ministro de seu Partido, V. Ex" faz as suas 
observações não apenas como Senadora da República. mas 
também, acima de tudo, como cidadã que conhece de perto 
os problemas nacionais. Até hoje não vi. neste País. desde 
o GoVerno C o !lo r até o presente momento do Governo Itamar 
Franco, Liril projeto desaftador e de superação das dificuldades 
sociais para resolver o problema da moradia popular. Já temos 

A SRA. EVA BLAY - Agradeço, SenadC?r Ronan Tito.,_ hoje um déficit habitacional d~ 17 mi!h.õ~s nest~ País. O Minis-
esse. seu aparte, e.lern.bro que·,iniciei a minha fala justamente tro· Adib Jaten.e dizia. à frente do Ministério áa Saúde: -
mostrando a necessidade desse rnacroplanejamentó articulado Na minha gestão, não vou .construir hospital algum.- Palma~_ 
aos. Problemas cotidianos. Absolutamente, não nego a necessi- para 0 Ministro, porque ele dizia que .queria reaparelhar os 
dade desse macroplanejamento e.cortôrnicO, pOrém. creio que. hospitais brasileiros, que queria dar condições aos mesmos 
dentro desse plano, devem ·existir prioridades muito dara- de sobrevivência. Não conseguiu. Até hoje, não ternos, no 
mente definidas, que determinei corno educação, saúde e tra~ Brasil, um progr~ma ~~ ~a~d~8uepossa. efetivament~. ~cabar 
balho com salário. - •H " com aquilo a que assistimos dtanamente, pela televtsao, em 

. Por que não se fala com relação ao eventual erro do nível nacional, corno o que tem oco.rrido na minha cidade, 
Ministro da Fazenda? Por que ·não se fala na hora .da votação: Belo Horizonte: os segurados do INSS sendo tratados com 
vamos votar contra, porque hão o queremos como futuro · o maior desrespeito pelos hospitais do País, já que passam 
Presidente da República? Eu gostaria de dizer que a conven- rnadrugadas·inteiras nas fUas, esperando por uma consulta 
ção do meu Partido vai ser no dia 17 de abril, e só lá vamos médica. Portanto, Senaçloia, sem qUerer me alongar_ muito; 
decidir, provávelmente, quem será o nosso Câiididato a PreSi- porque sei que o tempo de V. Ex• já .está esgota_dq, pela 
dente da República. diligência da Presidência, gostaria de dizer que é o momento 

A Sra. Júnia Marise- Permite-me V. E~·-um a·paftc!? de reflexão e de debate, e o debate começa onde V. Ex~ 
colocou o dedo na ferida: os problemas sociais. Não se pode 

A SRA. EVA BLAY- Pois não •. n.obre.Senadora,. só impoí à Nação mais. ~mpqstos,. Rec.uso-nle, neste Senado e 
que o Senador Gilberto Mfran"da solicitou um aparte primeiro. neste Congresso, a apoiar qualquer medida governamental 
DepOis, dareí a palavra a V. Ex~ de aumento de irripostos. RecUso-me, como cidadã e como 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Nobre Senadora, Senadora da República, por quê? Porque não sabemos, como 
a Mesa adverte que o tempo de V. Ex~ está se esgqtando, disse V. Ex•, para onde está indo esse di~~eirol Não sabemos 
faltando apenas 2 minutos. onde o Governo vai aplicar esse dinheiro hoje, amanhã e 

0 Sr.-" Gilberto Mirand~ _ Nobre Senadora Eva Blay. depois. E o assalariado, sacrificado cada vez mais no seu 
passo 0 primeiro aparte para: a senadora Júniã Maríse porque salário, no seu bolso, continuará pagando o rombo deste País 

• • A .S d para que o Governo possa se dar conta que é preciso encher 
é um p~azer para nós, hoJ_e, termos as tres ena .oras na os cofres do Tesouro colocando a classe média e a cJasse 
Casa:,- nãO só com a elegância, mas com o colorido. . - -· -

assaiariada cada vez mais pobre. Por isso, Senadora, agrade-
A SR• EVA BLA Y- Nobre Senador Gilberto Miranda, cendo a oportunidade de poder fazer a minha intervenção 

só urna pequena observação. A elegância e o colorido não ao discurso de V. Exa, quero cumprimentá-la por ter levantado 
fazem parte, necessariamente, da política. este debate, com rnuitá propriedade, neste momento. Conhe-

0 Sr. Gilberto Miranda- Queria dízer· ~V. Exa que ço as preocupações que V. Ex~ coloca,_ ç<?PJ muita lucidez, 
a inteligência· e a capaCidade das três Senadoras _são muito --- não apenas a proposta da área económica do Governo, geren
maiores-::Como todos nós desta Casa e: toda a POpulação brasi- ciada por um Ministro do Partido de V. Ex~, mas sobretudo • 

. -='.... 
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as preocupações de V. Exft com: relação às prioridades sociais 
deste País .. Muito obrigada. 

A SRA. EVA BLAY- Muito obrigada, Senadora Júnia 
Marise. Só gostaria de completar o seu aparte, repetindo uma 
das suas frases. 

V. Ex~ afii"inou que o Ministro da FãZe~da- deu- u~~ "~s
corregadel<(.-~At~ possO concor:dar com V. Ex", mas isto não
signífica ter que crucificá-lo e muito menos crucificar todo 
o Brasil. Se o Plano é bom, vamos aprov-á-lo! Se o Plano 
não presta,_-não· vamos -ãp"iOVâ-lo! Mas não vamos agir com 
subterfúgios e nem te.ç outras razões para não aprová-_lo. Con
cordo que este não é o momento de _termos um candidato 
a Presidente da República. Não é mesmo! Mas-o Plano é 
bom? Então por que não fazer um esforç_o_para aPrová-lo? 
O Plano não é bom? Então, que se diga erri que ponto ele 
não é bom e se proponha algo melhor no seu lugar. 

O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me um aparte, nobre 
Senadora? 

A SRA. EVA. BLA Y- Ouço o nobre Senador Gilbe~rto 
Miranda. 

quando enviamos dinheiro para o Distrito Federal. E-só man
dar os mesmo~ rec;.ursos que ~e manda para o Governo do 
Distrito Federal, quando se cria uma Câmara Distrital, quando 
se criam todos os tipos de gastos- aos quais eu sou favorável 
- 1 _ITI~s _que <?~ Gov~J_IJO~taml?éiDma.nd_e recursos para o Ama
zonas, para o Acre, para o Amapá, p_ara o Estado de RondQryia _ 
e até para os Ten'ifórios- que virãrãm EstadOs íloVos. Agora 
não .é possível, na famosa "escorregadela" mencionada peia 
Senadora Júnia Marise, que c_oloquemos_ na Constituição o 
Fundo Social de Emergência e que venhamos dar a um Minis
tro, .que_já se declarou candidato à Presidência da República, 
todo (_!SSe volume de recursos·. Será_ que depois das cestas 
virãq_Ç>_guê, _com tanto dinheiro? Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (i~lioCampos) - Antes que a 
nobre Senadora retome a palavra, a Mesa adverte os -Srs. 
Senadores que o_ aparteante _não pode se po-star de costas 
para 3 Pfesidênda. - -

A Sra. Marluce Pinto- Permite-me V. Ex•_ um aparte? 

A SRA. EVA BLAY - Pois não. Ouço o aparte de V. 

o Sr. Gilberto Miranda- Queriª_ p_arabe~i.Zã~_ a_V.,_Ex• AS~ Mãrluce -Pinto --Nobr:~ S~nadora, V~ EX" _trouxe 
que sempre traz a esta Casa releVãilteS- problemaS iiã- área um"3SSUlltC)b3stante -teú:vante- P:ira esta Casa. Infelizmente, 
social e acompanha de pert9, não só 0 que acontece em São eu não o acompanhei desde o início- já'cheguéí quaSe-nõ 
Paulo, que V: Ex~ representa nesta Casa, como também em final das suas colocações. Mas. de acordo com os apartes, 
todo o Brasil! Gostaria de responder a V. Ex\ em p_rim~ir_9_ dá para se ter uma_i~éia do que foi o pronunciamento de 
lugar, que o regime é presidencialiS-ta,-o pãftamentar~smo I_l_ãQ V. Ex• Só lamento ter sido citado aqui o Norte porque, como 
passou e V. _Ex• tem conhecimento disso - beriCfalou o nobr_e Senador, infeliz seria o Estado do Ama

zonas se não tivesse a ZOna Fráncàl"COnCordo também com 
A SRA. EVA BLAY- Lamentavelmente! a colocação feita pelo nobre Senador Ronan Tito quà:i1to -à 
O Sr. Gilberto Miranda- Eu também acho. O r_eg"ime situação e dificuldades das populações nos Estados da Região· 

é presidencialista, portanto, o responsável é o Presidente da Norte,. onde, hoje, não se corta uma áTvdre, garimpeiro já 
República._ OS Ministros são escolhidos pelo Presidente da não pode mais garimpar. O meu Estado é um exemplo disso, 
República; se ·eles são fracos. se são incoMpetentes, salvo cuja economia é baseada na garimpage·m e na exportação 
alguns, a culpa é do Presidente da República. Por que não de madeira, e tudo isso já não pode mais ser feito. A Consd~ 
trocá-lo? V. Ex~ se lembra que trocamos-vários Ministros da tuição determina que a União precisa investir na implantação 
Fazenda, mas o único_ qúe não ço-:tfsegúiU- baixar nem zero dos Estados novos e, até hoje, pelo que me consta, a União 
vírgula zero da inflação, !lté agora, foj º- M_ini_s_tto_ Fe:rna_n_do nãoJn'\"estiu nada; nem as emendas orçamentárias aprovadas 
Henrique CãrdOsO? _GOSto mvito do Ministro Fernando Henrf- com muito custo, não chegamos a aprovar anualmente nem 
que Cardoso, S._ Ex~ é uma pessoa educada, é unj. ~9m papo, 30% da verba carimbada. Mas tal não ocorre quando outros 
é um pessoa inteligente, amáVel, a quem eu ten~o o maior Estados que precisam de dinheiro, Estados que têm uma alta 
respeito, mas a sua equipe _não Cçmsegtj(U:àbajxa_r Jlflda. Quan- _ arrecadação, que_têm uma ipcr(vel renda per capita, como 
do o Ministro -assurriiU o Ministério a inflação estava em 25%. o Estado de V, EX1'Se em São Paulo, que tem uma arrecadação 
Sabe em quanto está hoje? Em mais de 40%; não sabemos exorb.itante, a rn:aiotper capita-nacio11al, ainda existe pobreza, 
mai~' se _é 40%, 42%,_ 44% e nem para- onde vai. E o que é exatamente: porqqe os outros Estados pequenos são sacrifi-
se ftt:z até agora? Não há na história do País um Ministro cados, as verbas de valores altos só vão para os grandes Esta~ 
que.}tão tenha conseguido abai.xa~ e~Il: nenh,um ínQice a_taxa dos e o povo sai do Nordeste e do Norte para procurar guarida 
da mflação. Agora, quando o Ministro propõe a sua equipe nos Estados mais desenvolvidos. Para dar a V._Ex• uma idéia 
aumento de arrecadação, por que ele não propõe a_ ~eeng~- da dificuldade de _verbas pã.ra o nOsSo Estado: o Governador 
nharia do Estado? O que é a reengenharia do ·Estado? É . de R.o_~ª'_ima procurou o Presidente _da República~ solicitando 
fazer mais com menos recursos. É -realin:e)lte ~_s~ud,(\r .. O .Minis.:-. a _Sl:!.ª-.§!.ç~!_ên9ª-....Y~Lbi!S. para asfaltar a estrada Boa Vista 
tro e- sua- equipe tiveram seis' meses para isso. Sabe o que até o Marco BV-8, que consta de um convênio assinado pelo 
foi feito? Nada. Só aumento de impostos, e ao.que-a Seriã.dora Brasil e a Venezuela --a Venezuela há 3 __ anos .cumpriu a 
Júnia Marise tem toda razão. Com relação à_ Zona Franca, sua parte, _q_ Brii_~il ai11da não_ C-l.,lmpriu a sua. Esta estrada 
Senadora, como empresário e representante do Estago _elo ____ e_~tava O!Ç--ª---dJ' -~_1_!1_8_Q _ _m_Ub9_es_d.e_.dólares, o Governador propôs 
Amazonas, não creio qU:e deva constar n~m_em_ 2013, nem ao Presidente da República que faria a obra, atraves de admi-
2008-, nem 2000, em hipótese nenhuma. Se o Governo Federal nistração direta, com apenas 20 milhões de dólares, o pobre 
crioU- aquele pólo, que é um pólo de sucesso, comparando Estado de Roraima entraria com 10 milhões e a União com 
com ~utros do Brasil, é ~:1m Sistema qüe deu certo, se o Go- os re&t.antes 10 milhões de dólares. O GovernadOr começou 
verno quiser acabar com ele, que acabe, Que se tente dar a obrª'· Sr~ SenÇtdoxa~_ no .dia 7 de setembro, com recurso$ 
o tratamento que é dado ao Distrito FederaL Nós andamos próprios._No dia 1"? de janeiro inaugurou os 80 primeiros quilõ-
pelo Distrito Federal e vemos a cidade toda enfeitada de metros. de asfalto dessa estrada federal, a BR-174, e até hoje. 
jardins floridos, bonitos e maravilhosos. E quem pa_ga? Nós, apesar de tantas idas minhas- já cansei de procurar o Minis-
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ss.a, pelo menos. adiantar recursos que pudeSsem ser aplicados 
mensalmente a fim de se comprar o asfalto. para comple~ 
mentação da ohra, apenas com o-que se arrecadasse da aplica
ção financeira -mas tudo fica em promé:ssã.S! É muito difícil 
a sobrevivência da população ~rue vive nas Regiões Norte 
e Nordeste. É muito bonito falar, apresentar planos, dizer 
que tem de olhar para os mais carentes. Deveria haver, por 
parte da administração em nível nacional, uma iniciativa para 
que esses Estados~ que têm grande potencialidade, possam 
crescer. como os Estados do Norte, que têm terra para dar 
aos pobres. Há pouco, a Senadora Júnia Marise falou da 
falta de habitação. Pois com tOdas as dificu,ldades financeiras 
do nosso Estado, nós construímos, ein reg1ine de- rriUtirão, 
em três anos de administração, 3.500 casas. para: os mais neces
sitados _do Estado de Roraima. Se a União, com as verbas 
existentes. não faz m_ais é porque administra mal. E ç:omo 
vai a educação. como vai a saúde, no meu Estado? V. Ex•.o 
e meus nobres Pares fiquem cie~tes que o_Estado de Rorai_ma 
não tem nenhum colégio sem merenda escolar. A F AE nos 
fornece apenas 10% de to_da a merenda escolar do Estado. 
As crianças recebem até fardamento escolar. Então, se com 
precárias verbas dá para se fazer o que 'Roraima e outros 
Estados do Norte e do Nordeste conseguem, por que a União, 
com a sua arrecadação, não pode fazer o_ mesmo? É- isso 
que nos causa, muitas veZes: dúvid3s.efn aprõvãf determinados 
pla":os. porque fiCa tudo no papel, não se aplica nada naquelas 
regiões mais desfavorecidas. V. Ex•.o tem razão de falar nas 
três Prloridad3.des. Mas podem aprovar pl8.0o atrás de plano, 
a situação do povo brasileiro vai fiC3i"- sempre Coino eStá. 
enquanto não houver uma conscientização de cfistribuição de 
rendas a níveis regioilais. -

A SRA- EVA BLAY - Muito obrigada, Senadora M~r
luce Pinto. V. Ex~ tem toda razão nas suas ponderações, e 
partilho de todos as suas preocupações em _relação à Região 
Norte. Temos aqui o- nobre ~enador que me aparteou há 
pouco, que é um empresário muitO bem--Sucedido. justamente 
se beneficiando, creio cu, além da sua pr.Ppriã-caPacidãáe, 
inteligência e espíritO empresarial, também dos incentivos fis
cais. Donde, creio- durante 20 anos isso aconteceu::.. uma 
interrupção de dois anos para os investimentos antigOs: não 
vai prejudicar em nada esses Estados. O Estado de V. E~ 
não se"rá prejudiCado se tiver ·projetas novos, como de fato 
tem. - · · 

Congratu1o-me com o GoVer'nador de Rondônia ... 

A Sra. Marluce Pinto - De Roraima, ilÓbre Senadora. 
Muita gente faz confusão. Eu queria aproveitar 

1
para esclarecer 

!J.M fã.to, porque citaram a Primeira-Dama de Rondônia como 
sendo a Primeira-Dama de Roraima. Eu sou de Roraima. 

A SRA. EVA BLA Y - Fico muito c-ontente 'eilf Saber 
que o seu GoVernador conseguiu fazer 3.500 casas, aplicando 
muito bem os recursos iritêrn"os~ e sei que € decorrênCia da 
atuação de V. Ex• a expansão da merenda_ escolar, o que 
está exatamente de acordo com a· que estou dizendO a respeito 
desse planejamento amplo. Concordo também com o projeto 
de autoria do Senador Beni V eras a respeito- da integração 
regional. Então. vamos racioCinai de uma mail.ei"ra ampla com 
relação a este País. ComO- ficOu fácil discutirmos-e ren-egarm-os 
programas e projetas. atribuímos ao Presidente da República 
um poder imperial. Acabou a ditadura, acabou o Império. 
Temos. agora, um governo democrático; e a respdii5abilidade 
de um Presidente da República é compartilhada cOm o Legís
lativo e com aqueles que o elegem. · 

Finalmente, como fica fácil criticarmos um Estado bem
sucedido como o Ceará. Por que criticá-lo? Quero saber qual 
é o outro Estado que, tendo apenas o_ terceiro PIB de baixo 
para cima. como disse o senador Ronan Tito, conseguiU redu
zir em 50% a mortalidade infantil e agor_a tem um excelente 
programa de redução da mortalidade materna? Programas 
apoiados pela Organizaçà.o Pan-americana da Saúde _e pela 
OrganizaçãO Mundial da Saúde. O Estado de São Paulo, por 
ex~mplo, com todas as mazelas e dificuldades económicas, 
fehzmente, há 4 anos não tem nenhum caso de poliomielite. 

Então, trago aqui, Srs. Senadores, a artic;ulação entre 
os prohlemas económicos .e os problemas sociais, porque, se 
quisermos levantar este País, insistO. naqueles três pontos: 
educação. saúde e trabalho com bom salário. 

Muito obngada. 
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. 

O SR. NABO R JÚNIOR- Sr. Presidente, peço a palavra 
pa:ra·uma breve comunicação. 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos) -Tem V. Ex• 
a palavra. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB ~ AC. Para uma breve 
comunicação.;sem revisão do orador.)- Sr. President~, Srs. 
Sen~d~lfes, ~proveitandp a oportunidade da minha interven
ção nest~_sessão. quero fazer a leiturade um ofício que recebi 
da Federação Interestadual dos Sindicatos de Trabalhadores 
Policiaís CiVis, sediada em Brasfiia, que está vazada nos se
guintes termos: 

Senhor Parlamentar, 
A Federação Interestadual dos Sindicatos de Tra

balhadores POiiciais Civis.....:.. FEIPOL, entidade de grau 
superior, representando a classe dos Policiais CíVis da 
Região Norte (ex-Territórios AC, RO, AP e RR), Cen
tro.Oeste (DF, GO, MT e MS), com sede em Brasfiia
DF. sito SIG/Sul, Q. 3, Bl. "C", Entrada 10, sala 203, 
t~lefone 344-4055. vem a presença de V. Ex\ com o 
devido respeito. atravóSt,dos seus Diretores José Antô
nio Alves Costa, Secretário-Ger:al, e Raimundo Nonato 
Pereirã. da Silva, Seáetãrio Parlamentar Nacional, am
bos· Servidores do eX-TerritóriO ·de RondOnia~ expor 
o seguinte: . . 

- ' 19 - A- Secretaria de Adininistração Federal, Pi-e
sidência da República- SAF/PR. com status de Miriis
tério, Ministério este que tem a responsabnidade pelos 
-servidores dos ex-Territórios à -disposição dos Gover
nos Estaduais. através de um setorderiominado APET, 
que significa Administração de Pessoal dos ex-Terri
tórios, vem prejudicando os servidores dos ex-Terri
tórios, pois referido setor existe, porém não funcio"ita: 
a contento, tendo apenas dois funcionáriOs para- aten
der a todas as lides dos servidores dos extintos Terri
tórios; 

2~ É enorme a responsabilidade do setor APET/ 
SAF, poiS é lá que os processos de APOSENTADO
RIA dos servidores dos ex-TerritóriõS-agtia:i"dam o pa
recer final. Somos mais de 20.000 (vinte mil) servidores, 
Atualmente no setor APET/SAF tramita um númeró 
aproximado de 1.800 (mil e oitocentos) prOcessos de 
aposentadoria e revisão-~- para 'apenas dois servidores 
que se esforçam tentando_ levá-los adiante; 

3~ Para nossa surpresa, os processos de aposeri
-- tadoria chegam a demorar cerca de um ano para a 

devida concessão. Um absurdo. 
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4\' A título de mais um exemplo, há noventa dias 
demos entrada no protocolo da SAF em 41 processos 
de revisão de aposentadoria de antigos servidores poli
dais civis do Acre, e até o momento tais processos 
encontram-se parados na APET à espera de despacho. 

Diante desses problemas, em novembro p.p. _esti
vemos em audiência com o Sr. MiniStro da SAF, oca
sião que lhe relatamos tais fatos, o qual prometeu viabi
lizar o setor APET,só que isto não gcorreu. 

Assim sendO, estamos recorrendo a V. EX'!, solici
tando que interceda em favor dos servidores dos ex
Territórios junto à SAF/PR, no sentido de que o Sr. 
Ministro seja sensibilizado e viabilize o setor APET ~ 
para o bem dos servidores dos extintos Territórios. 
Por outro lado, solicítamos ainda s~ digQe_que-v. EX" 
se pronuncie na Tribuna- do plenário, denunciando o 
descaso da SAF para coiTi os servidores dos ex-Ter
ritóriOs. 

Nesta oportunídade, em nome dos servjQores dos ext!!!J9.~ 
Territórios, especialmente os Policiit.is Civis, agradece trios o .. 
apoio e compreensão de V. Ex'-' _ _ _ _ _ 

Assinam José Antônio Alves Costa, Secre.tário-Get3l 
e Nonato Pereira,_S_ec.retárío Parlamentar Nacional. 

Diante dos termos deste_ ofício, __ S_r_~ __ fresidente, quero 
dirigir um apeJo ao Ministro Romildo Ca-nhim, da Secretaria 
de Administração Federal da Presidência da República, no 
sentido de viabilizar a solução que está_sendq_soJ!çit~çl~_pelo 
Sindicato dos Policiais Civis do ex-Territórios Federais. 

COMPARECEM MAIS OS SRS:SENAI>OkES: 

Albano Franco _ Almir Gabriel _ Aluízio Beze:rra _ Anllr 
Lando _ Antonio Mariz _ Beni V eras _ Cw:Ios j>atpJCÍl!i_o _ 
César Dias _ Cid Sab6i'a de Carvalho _ Coutinho Jorge _ 
Dario Pereira _ Dirc_çq. Çarneiro ~E4Y~Q :.SIÍJ?ijç)r __ ~~Qn 
Camata _ Guilherme Palin.eira _ ~eJllique Almeida _ Hugo 
Napoleão_ Humberto Lucena_ Iram Sar~v-ª-~ Irapu~ .. C9.$ta 
Júnior :._ J arbas Passarinho _ João Calmo,._ }gão França _ 
João Rocha _ Jonas Pinheiro _ Jôi>ice ~Tm!ãÔ _ Josaphat 
Marinho_ Jos~_l'ogªça _José Paulo Biso!_ Júlio Campos_ 
Júnia Marise _ Jutahy _M_agalhães __ Lavoisier Maia _ ~vy 
Dias _ Luddio Portella ~ M_~_o Maqid_ Mário Covas _ 
Marluce Pinto _.Moisés Abrão ---~~ls9,n. Carneiro_ Nelson 
Wedekin _ Ney Maranhão_ Odacir SQares _Onofre Quinan _ 
Pedro Teixeira_ Raimundo Lira_ Ronaldo Aragão_ Va!mir 
Campelo _ Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Em sessão ante
rior, foram lidos os RequeriEJ.e!lto~_n~ 5~ e~' d~ 1~4? do~_ 
Seriaâores Cid Sab6ia de __ Car_valho_e Onofre Quman, solici
tando nos termos do art. 13? § 1~. do Regimento_ Interno, 
licenç~ para se ausentarem do_s_ trabalhos da Çasa nos períodos f 
que mencionani. 

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

Em votação o Requerimento n~ 52, de 1994, do Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. ~~ ~ ~ -~~-----

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

Aprovado. 

Em votação o Requerimento n" 53, de 1994. do Senador 
Onofre Quinan. 

Os Srs." Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Ficam concedidas as licenças solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) --'- Em sessão ante
rior, foi lido o_ Requerimento n~ 51. de 1994,__4o_ Senador_ 
Alfredo Campos, solicit3n-ão, -nos -termOS- dO art .. 43, II, do 
Regimento Interno, licença para se auseiltã-t dos trabalhos 
da Casa no período que menciona. 

O requerimento deixou de ser votado, naquela oportu
nidade, por falta de quorum. 

Em votaçãO o requetimenfo. 
OS Srs. Senadores que o aprovam queirám permaneCer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicftada. 

-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. P 
SecretáriO. 

É lido o seg~inte 

REQUERIMENTO N• SS, DE 1994 

Brasília, 1~ de fevereiro' de 1994: 
Senhor Presidente: 
Nos termos regünentais, solicito a V:_Ex~ que minha au

sência desta Casa, no período de 24 a zg· de janeito do ano· 
em curso, seja considerada "Licença Médica", conforme com.;. 
prova o anexo atestado médico. ---- - ----

Sendo o que se encontra para o momento, aproveito 
a oportunidade para apresentar~lhe protestos de elevada esti
ma e distinta consideração-:· Senador Ney Maranhão; Líder· 
doPRN. 

- UIII.DO I'UIJIAL - - . - . 
s_ .. ~riWI• ....... ~ .... ~ • ~ 

RllCitTUidUO 

o SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O requerimento 
está devidamente instruído com atestado médico, previsto no 
art. 43, inciso I, do Regimento Inferno. 

Em votação. _ 
Os Srs. Senadores_que o aprovam queiram_ permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. ~~ . , ~ 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solici

tada. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ~Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo Sr. 19 SecretáriO: 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 7, DE 1994 

Regulamenta o § 3~ do art. 226 da Constituição 
Fedei-ai. 

O Congresso Nacional deCreúi: · 
Art. lo:> o homem ou a mulher, que conviva há mais de 

cinco anos em uniãa-·estávef, protegida pelo Estado, solteJÍO, 
divorciado ou viúvo, poderá requerer ao juiz competent o 
registro da referida entidade f~miliar c9mo ~sarnento, p ra 
todos os efeitos legais, inclusiVe a legitínlaÇão-·ctoS filhOs co-
muns. _ 

Art. 2~ Se o requeriinento for de um só dos_co:qviv~ntes 
o juiZ ·mãridafá ouvir, ein quarenta e- oitq_ horas. a outra parte, 
importando o silêncio em concordância.~_ "~~~ ~ ·"·..----·- ~ 

Art. 3" Ao deferir o registro, o juiz determinará que 
dele constem a declaração de que o regime de bens é o da 
comunhão dos havidos durante a união e ã legitimação dos 
filhos comuns. 

Art. 4"' A certidão de casamento religíoso é prová hábil 
do início do prazo de cinco aos de vida em comum. 

Art. 59 O Ministério Público será ouvido em to-das as 
fases do processo. 

Art. 69 A presente lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Em 1968, ofereci ao exame da CâmaTa dos_D~putados 
o Projeto n" 1. i.48, que permitia "o registro de uniãO_. como 
casamento, após cinco anos de vida em comum, e dava outras 
providências", e assim justificava: 

.. Quantos combatem a instituição do divórcio, dentro e 
fora desta Casa, não cansam de afirmar <fue o problema brasi
leiro é de casamento e não de separação. Certamente também 
essa atoarda, que jamais ímpreSSIODolr'aoS homells ·sensatos, 
inclusive porque geralmente )nsincera, aplaudirá o presente 
projeto, que visa a legalizar milhões de famQ_ias ainda,à mar
gem da legislação vigente._ 

Casamento_ é Vida em comum, assistência aos- filhos co
muns, solidariedade nas horas de aflição e participação nos 
instantes de alegria. A Igreja, mui sabiamente, sustenta que 
os nubentes são os que celebram o casamento, sendo o sacer
dote mera testemunha. 

A formalidade da declaração de vontade, formulada pe
rante o Juiz, é substituída no projeto por cinco anos de vida 
em comum e que, mais do que as palavras, a~estam a efetiva 
vontade de homem e mulher constituir uma~ família. Não intew 
ressa ao Estado a multiplicação de famílias ilegítimas, de filhos 
ilegítimos. Ampararwse-ão, com a nova lei, não s6 as multidões 
de compaheiras que a Igreja semei~. -mas as mães solteiras 
quase sempre vítimas dO egOísmO do homem, ainda quando 
juntos tenham vivido muitos anos e da união-existe prole. 

Os dados estatísticos_são geralmente alarmantes. e o lel!is
lador--tem- -de buscar- soiuÇãO cOrajosa e nioraJ.iZadora · p'ára 
o problema. É o que se pretende. _ 

A proposição agora representada reclama solução urgenw 
te desta Casa, em defesa da famflia brasileira. O recefisea
mento de 1970, cujas observações prelinlinares estão sendo 

publicadas, torna àinda mais inadiável ~ aprovação do prew 
sente projeto." - -

Findouwse a legislatura, sem que a ComissãO de Constiw 
tuiÇãO e Justfça tivesse oportunidade de apreciar ao parecer 
favorável do nobre Deputado Erasmo Martins Pedro. 
-- Eleito Senador, apresentei à COnsideração desta Casa o 

Projeto n" 39, de 1971, visando aos mesmos objetivos. Por 
haver recebido parecer contrário, ri().Dl~~ito, da douta Comis-

, são de Constituição e: Justiça, a proposição foi considerada 
rejeitada, na conformidade do art. 279 do Regimen_to Interno. 

A Constituição de 1988, em seu art. 226, declarou que 
"para efeito da proteção dO Estado, é reconhecida a união 
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar'', 
e, acolhendo emenda de minha autoria, concluiu- o referido 
§ 3<:>- '~devendo a lei facilitar sua conversão em casamento". 

O presente projeto regula assim o citado texto da Lei 
Magna. Se a constitucionalidade é irretorquível, a proposição, 
no mérito, visa a facilitar que numerosas uniões estáveis se 
g;mvertal);l._ em casamento, legitimando também os filhos cow 
mun~. _,_,.- .. __ ~ ,__ __- _ -- _--

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 1994. -Nelson Carw 
neJro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL 
Art. 226."·A·famma, base da sociedade, tem especial prow 

teÇão do Estado:_ 
•• •••••••• .................... ~ ............ 4 ....... ~ •••••• :::~ ............. ~~ •••• 

§ 39 Para efeito da proteÇão do EStado, é reconhecida 
a união estáVc~l eQtre_ o _homem e a mulher como entidade 
familiar, devendo a lei facilitar SUa conversão em casamento. 
.......................................... J4; •••••• , ••• -...... -. ,;;·.: ................ . 

(A Comissão de Constituição, JustiÇa e Cidadania 
- decisão tenir.inativit.j · -- _ 

o slt. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O projeto será 
publica4o e r~metido à comissão competente . 

SObre a mesa~ requerimento que será lido pelo Sr. lo:> 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 56, DE 1994 
Ofício n9 BOL94 CTwSiste-ma Previdencíárío

Serihbr Presidente:. 
N4 qUalidade de Presidente da Comissáo Temporária Ço 

Senad_~ Federal, criada através do Ato no:o 16/92, desrinada 
a "proceder amplo estudo do Sistema Previdenciário Brasi
leiro, tanto no tocante a sua estrutura quanto ao· seu regíme 
de custeio e benefícios e propor soluções cabíveis para o seu 
regular funcionamento", solicito à Vossa Excelência. confor
me disposto_ na alínea~'_§ t~_do art. 76 do Regime~t9 Iilterno 
des.~~ Casa, a prorrogaÇão por mais 9U (noventa) dias, do 
pra~~--~hce~ido a este órgão técnico. 

Aprovelt~ _3: op-ortunidade para- renovat a Vossa Exce
lêilcia, protestos de estima e distinta consideração. 

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 1994. - Senador 
Cid Sabóia de Ca:I-V31ho, Presidente da CT. 

-()csR. PRESIDENTE (liílio Campos) - Em votaÇão o 
requerimento. _ 

Os Srs •. Senadores qUe o aprovam queiáúri permanecer 
sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
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Aprovado o requerimento, fica prorrogado, por 96 dias. 
o prazo concedido àquele órgão técnico. 

Sobre a mesa, requerimento que será__lido pelo Sr. J•! 
Secretário. -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 57, OE 1994-
Requeiro, nos termos doart. 13, § l'! do Regimento Inter

no do Senado Federal que seja considerada como licença auto
rizada, miriha -ausCncia à sessão do dia 2 de fevereiro do cor
rente ano, por motivo de reunião po"iítica em Minas Gerais. 

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 1994. --Senador 
José Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)__:__ Fica-concedida
a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ~.,...-~Presentes na 
Casa 66 Srs. Senadores. ·-

Passa--se à 

ORDEM DO DIA 

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

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 58, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos-do art. 175, al.íneacf:,_ çlo Reghnento Int~rn9-• 

requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim ·d-e que a maté!-iã 
constante do item no 12 seja submetida ao Plenário em último 
lugar. __ _ 

- do espaço, fazendo-se necessária, portanto, a criaçãÕ de um 
órgão âo rilaís alto nível, com a atribuição de encarregar-se 
dessas ímportantes atividades". · 

O Projeto cria a Agência subordinada -d}retamente ao 
Presidente da República e estabelece, entre as suas compe
tências, a execução da Política Nacional de Desenvolvimento 
das Atividades Espaciais- PNDAE, e a elaboração e a atuali
zação dos Programas Nacionais de Atividades Espaciais -
PNAE, bem como a execução das ativjdades daídecorre_ntes. 
T'l.is ativídades incluem, na área espacial, a análise de pro
postas e a assinatura de acordos e convênios internaciOnais, 
e emissão _de pareceres e a representação em foros interna
cionais, o incentivo ao envolvimento de universidades. e outras 
irlstiti..Jições de ensino, peSciUisa e desenvol~imentq, o estímulQ 
à participação da iriidatiVa privada, ó estíinlliõ à PeSqUisa 
científica e ao desenvolvimento tecnológico, o estímulo ao 
acesso das entidades nacionais aos conhecimentos obtidos no 
desenvolvimento das atividades espaciais, a articulação da uti
lização conjunta de instalações técnicas espãtí:als~ a identifi
cação das possibilidades comerciais de utilização das. tecno-

- Iogias e aplicações espaciais. o estabelecimento de normas 
e a ~xpedição de licenças e autorizações e, finalmente, a aplicã
ção de normas de qualidade e produtividade. 

O PrOjeto define a-estrutura básica da Agência, c~ posta 
pela Presidência, pelo Conselho Superior, é instituído como 
órgão de caráter deliberativo e inclui, entre seus membros, 
além d~ ~re~ide~te ~ do _Diretor-Geral da AEB, represen-
tanteS' dOS- Ministérios e das Secretarias da Presidência da -
República, com atividades ligadas à área espacial, e, ainda, 
um representa~_te_ da comunidade científica e um do setor 
industrial. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 1994. - Ronan TitO. 

A proposição preVê o n!-marieJãmento a·u a 'transfúêricia, 
OSR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Será feita a inver- para a AEB, dos saldos orçamentários destinados à COBAE 

são solicitada. -Comissão Brasileira de Atividades Espaciilis, cujos direitos· 
Item I: e obrigações decorrentes de acord_os e_ins_trumentos nadOfiais 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•-220 DE I99J -- e intànacionais de cooperação são também assumidos pela 
(Incluído em Ordem do Dfa- nõs te;rilos do art. 375, Agência. ·w,,· '' '' . . 

VIII, do Regimento Iriterno) ,- _ _ _ _ _ _ ~o quadro ~e pessoal, ftcam ~nados o cargo denat~re~a 
DiscussãO, em turno:ll.nico', d9 Projeto de Lei da Câmara espectai 9e Prestde~te da Agêncra, os cargos em co~tssao 

n~ 220, de 1993" (n"' 3.711/93, na Casa de origem), de iniciativa e as. funçoes de confiança, bem como os cargo_s de provtmento 
do Presidente da República, que cria; com natureza civil, efehvo, t<?dos detal~_ado? em anexos ~o ~roJeto. No_ q~e se 
a Agência Espacial Brasileira_ AEB, e dá outras providên- refe~e ao ~rgo _de _Presidente da Aget_lcia •. a E~postç~o de 
cias. (Dependendo de pareceres das Comissões de Educação, Motivos Cita_d~ JUStifica sua natureza :spectal em funçao da 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional de Assuntos Econô- elevada postçao que o_ ~smo devera ocupar na estrutura 
micos, e de Constituição, Justiça e Cidadania.) - do Governo Federal, ~a r~levânci~ de suas ~tribuições e d_e 

Nos termos do art. 59 da Resolução no tio, de 1993 , su~ escolha por competencta exclustva do Prestdente da Repu-
designo o nobre Senador Jo_ão Çalmoll para proferir p~recer blica. . , . . _ 
sobre a matéría em substituição ·à C.oÍilissao· de EdUcação. <? ~roJeto. estabelece, por ftm, a extm~ao da COBAE 

_ -""' . ___ .~;- ___ .-hoJe_mcumbtda do assessoramento ao Prestdente da Repú-
0 SR. JOAO CALMON (PMDB- ES. Para em1t1r pare- blica na consecução da Política Nacional de Desenvolvimento 

cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: das Atividades Espaciais - do Presidente da República.-
!- RELATÓRIO tão logo ~eja implantada e colocada em funcionamento a 

O presente Projeto de Lei origina-se de irliciativa do Presi- Agência. · 
dente da República e visa à criação d;:t Agência Espacial Brasi- O projeto fófâpioV3do na Câmara dos Deputados, onde 
leira- AEB, com o objetivo de promover o desenvolvimento recebeu pareceres da Comissão de Ciência e TeCnOlogia, Co- _ 
das atividades espaciais de interesse nacionaL - municação e InformátiCa, da Comissão de Defesa _Nacional, 

De-acordo com a exposição de motivos apresentada pelos da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Públi-
Ministros de Estado das Relações Exteriores, d_C!A~r_Q-n-ª_uJlç_a, co, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão 
da Ciência e Tecnologia e -peío Chefe. do Estado_-Maior das de Constituição e Justiça _e _de Rec_lação, sendo, _em __ ~~guida. 
Forças Armadas, "a_ proposição do presente Projeto de Lei encaminhado ao Senad-o Federal para deliberação. Nesta Ca-
justifica-se em razão do avançado estágio já- atingido pelas Sa, foi-distribuído às COmissões dê Educação, de Relações 
atividades espaciais brasileiras; bem como pela crescente pre::- Exteriores e_ Defesa Nacional, çle Assuntos Económicos e de 
s~nça de nosso País no cenário iriternãcioli.3l-di- eXploração -CoristittiiÇãO~ JUStiÇa e· ciC:iadania. A esta Comissão, ·cabe o 
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pronunciamento, dentro do que estabelece o Regimento Inter
no do Senado Federal, n_o _que concerne ao_s a~pe_ctos Cientí
ficos e tecnológicos dã-inatéria. Não foram pf~recidas_emendas 
no prazo regimental. -----

11 - Voto do Relator 
A exploração do espaço mostra-se, hoje, tarefa de rele.,. 

vante valor estratégico para ·a-s: nações do_ planeta, no que 
se refere ao seu desenvolvimento econôinico e tecilológico, 
bem como ao alcance das políticas públicas empreendidas 
pelos governos. 

Para o Brasil, a realização de pesquisas na área espacial 
mostra-se de inqüestionável importância, em função dos desa...; 
fios enfrentados pelo País no âmbito social, económico, geo
gráfico e ambiental, que justificam o uso disseminado de saté
lites_ em aplicações tão distintas como as telecomunicações, 
a meteorologia e a observação do meio ambiente e dos recur
sos naturais. 

São claros, hoje, os sinais }los progressos realizados pelo 
País na área espacial, os quais levaram à formação· de pessoal 
qualificado, à construção de laboratórios relativamente bem 
estruturados, à adoção de técnicas modernas_ de geren·ciamen
to e à participação, ainda que incipiente da indústria nacional. 
Não~ houve, até o momento, porém;- Uma política espacial 
concebida pelo Governo Federal que fosse capaz de articular 
tolio o conjunto de setores e instituições relacionados à área 
e, princi_palmente, que permitísse a execução _continuada _das 
atividades planejadas. _As atividades espaciais, no arasil, as
sim, têm-Se cann::terizàdo POr recorrentes i:nte_n:upções e re
cuos, ilustrando a fragilidade do quadro institucional e a inexis
tência de prioridade política para o setor. 

A despeito das dificuldades, os avanços do País na área 
espacial permitiram o lançamento, em fevereiro deste. ano. 
do nosso primeiro Satélite de Coleta de Dados (SCD-1). Esse 
satélite, o primeiro da América Latina, apresenta o Brasil 
como· õ" 17o:> país do mundo com capacidade para produzir 
satélites. Seu significado, no _contexto dos_gr~ndes avanços 
já realizados pelos países mais ricos, e rrifnimo, mas, na esfera_ 
do mundo em vias de desenvolvimento, assume extraordinária 
importâ-nciâ. 

O lançamento do satélite faz parte do projeto denomi
nado Missão Espacial Completa Brasileira (MECB), que pre
vê, ainda, o lançamento de mais um satélite de coleta de 
dados e de dois satélites de sensoreamento remoto, bem como 

· a construção do Veículo Lançador de Satélites(VLS), o que 
justifica a expressa:o·ncompleta" para a Missão -que inclui 
ainda os empreendimentos_ para a estrutúração da base espa-
cial de Alcântara, no Maranhão. - -- ---

É importante ressaltar que o satélite SDC-1 tinha lança-· 
menta previsto parã -1986, pelo VLS. No .entanto, a inexis
tência de recursos financeiros e a descontinuidade da política 
para o setor impediram tanto o desenvolvimento do satélite 
quanto o do v:eículo lançador - este até hoje em .. fase de 
projeto -, atrasando de maneira significativa a execução da 
Missão. Durante todo o período, mostrou-se latente a necessi
dade de ações artiCuladas e coerentes por parte do GoVeri:to 
Federal. 

A ausência de recursosfiitailceiros e-de _uma política para 
o setor não foram, no entanto, os Unícos obstáculos para 
o êxito do programa espacial OrasiJeiro. Em_l988, as-potências 
ocidentais, tendo à frente os Estados Uriidos, proibiram o 
fornecimento de tecnologia espacial ao Brasil. O fundamente> 
para a proibiçãoeneóntrava-Se =na assinatu-ni; erii i~sf,' pelos 
países do Grupo dos Sete (G-7), do tratado que instituiu o 

regime d~ controle_ de tecno~o_gia de __ mísseis, conhecido_ pela 
sua sigla MTCR (Missile Technology Control Regime). A 
alegação de que a tecnologia do VLC _tanto poderia ser utili
zada para fins pacíficos cdmo.para fins militares inviabilizou. 
assim, a continuidade esperada do projeto._ 

A argumentação do G-7, nO entanto, deve ser vista à 
luz da bivalênciá que rege as relações entre as nações do 
planeta, baseadas, fundamentalmente, nos aspectos econô
micos que asseguram a permanência dos grandes entre os 

_ grandes. Assim, se o MTCR se revela ao mundo apenas como 
a tentativa de impedir que os países em desenvolvimento pro
movam a proliferação de mísseis nucleares, por outro lado, 

__ assegura também que os mesmos países não veilham a com
petir com as grandes potê1;1cias no milionário mercado de lan-
çamento comerciais. - · 

A con~usão do projeto do SCD-1 significou para o País 
o firriâe um longo ciclo de pesquisa, aprendizagem e formação 
de recursos humanos espeCializados. Seu lançamento, não pe
lo VLS, mas pelo foguete americano Pegasus, não obscurece 
o mérito do empreendimento. Os dados preliminares coleta
-dos pelo satélite revelaram a sua utilidade para a geração 
de informações sobre lâminas de água, velocidade e direção 
dos ventos, temperaturas do ar e da água, volume de chuvas, 
salinidade e acidez da água, concentração e temperatura do 
gás carbónico e -concentração do ozónio na atmosfera. Tais 
resultados justificam todos os esforços até aqui realizados e 

_ ensejam a impleme~tação~ pelo Governo, de uma política 
con~st~nte que possa colocar o País em uma posição ainda 
mais destacada no mup_do das atividades espaciais. 

Várias ações concentram-se, agota, cOiri o objetivo de 
proceder ao lançamento de _quatro satélites de sensoreamento 
remoto (dois previstos pela Missão Espacial Completa Brasi
leira e dois programã-dos pelo Acordo Espacial Brasil-China). 
As aplicações desses satélites suplantam, em muito,· as dos 
satélites de coleta de dados, destacando-se seus usos na agricul
tura, na c.artografia, na prospecção de petróleo, na gestão 
de reqr.rsos hídricos, na oceanografia e no levantamento da 
cobertura vegetal natural, entre inúmeros outros. Para o Bra
sil, tais possibilidades se mos~ram particularmente importantes 
-em função da constatação de que a extraordinária riqueza 
dos recursos naturais do País é, em gr~nde parte, desconhecida 
das comunidades científica e tecnológica que poderiam trans-
formá-la em vetares de crescimento para a Nação. _____ _ 

Nesse contexto, a apresentaçãO· áe Pi-Ojetq~ pelp Presi- _ 
dente da República, com o Qbjetivo de cl-iar- a Agência Espa
cial Brasileira, revela-se de .inegável oportunidade e mérito. 

.Até_ o momento, a política espacial do País esteve a cargo 
da Comissão Brasileira de Atividades Espaciais (COBRAE),
criada em 1971, e vinculada diretamente ao Ministro-Chefe 
do Estado-Maior das Forças Armadas. A COBAE, no entan
to, tem enfrentado dois grandes problemas inerentes à sua 
estrutura e à sua vinculação hierárquica, bem resumidos no 
anexo d_~_ Exposição de Motivos encaminhada ao Congresso 
Nacioiiai: 

1. ''A estrutu_r~ da COBAE (.~.)não dispõe de autonomia 
administrativa-e fín-anceira, nem de quadro de pessoal próprio, 
o que a torna incompatível para administrar o Programa Espa
cial Brasileiro". _ __ _ _ ~ _ -- _ ~-- -

2. ·tDific-uldâ.des -enco~tradas na transferência de tecno
logia para o piogiama espacial, especialmente no desenvol
vimento do Y:eículo Lançador de Satélites (VLS), em decor
rência da leGalização da COBAE em órgão militar (EMFA). 
Tais dífiCuldades são decorrentes, entre outras, da existência. 
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da política dC fimitação de transfe_rência de tecnologia, imposta 
pelo MTCR (Missilé Technology Control Re.gime)". 

A criação da AEB, portanto_, p~rtl!jte rev~rt~r.Q quadro 
de degradação da política espacial brasiieira, na medida em 
que estabelece condições para a formulação de um programa 
espacial fundamentado na capacidade científica, tecnoló~ica, 
gerencial e industrial do País, bem corno institúi mecàiliSmOS 
de articulação dos variados esforços que-tefu S:ldO feitos no 
setor, por meio de sua vinculação di reta ao Presidente da 
República. 

A ênfase dada, no Projeto, ao relacionamento com a 
área de ciência e tecnologia e com o setor privado mostra-se, 
também, essencial para a concepção de u~ programa que 
visa ao desenvolvimento tecnológico. Tal ênfase rev;ela-se nas 
atribuições da Agência Espacial Brasileira e na composição 
de seu Conselho Superior, que conta com a participação de 
representantes da comunidade ciei!-tiDça ~ dQ_setor industrial. 

O estreito relacionamento Jas_ações da AEB com as 
políticas industrial e científic~ e tecnológica do País deve ense
jar, airida, que a política espacial brasileira seja _executada 
em absoluta consonância com as demais políticas públicas 
empreendidas pelo Governo Federal. Deve permitir, ainda, 
a integração das ações desenvolvidas por um grande conjunto 
de instituições governamentais atuantes na área espacial (Insti
tuto Nacional de Pesquisas Espaciais, Centro Técnico Aeroes
pacial etc.). Alcançar tal objetivo há de proporcionar o respei~ 
to da sociedade pelo programa e a sua conseqüente aceitação 
em todos os setores. 

Dentro das limitações legais impostas pelas leis que diS
põem sobre os funcionários públicos da União - especial
mente a Lei n"' 8.112, de 1990, que ''dispõe sobre o regime 
jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias 
e das fundações públicas federais" -- o _Projeto não póde 
promover maiores avanços, no que concerne à formação de 

Fin-almente, mostra-se relevante mencionar que, ao longo 
da história do desenvolvimento das atividades espaciais, em 
todo o mundo, a capacidade de investimento e de coordenação 
do Estado mostraram-se imprescindíveis aos sucessos alcan
çados pelas grandes potências. Dessa forma, a _orgaçJização 
institucional e a priorização políti_ca dªc:Ja pelq Q_Qv~rno_Fede

-ral há de definir as possitiilíOadeS de êxito ou de fracasso 
do programa espacial brasileiro. A criação da Agência Espa
cial Brasileira, assim, é um sinal expressivo da vontade política 
do Governo. 

Por todo o exposto, e considerando a importância do 
Projeto para o desenvolvimento científico e teCnológico do 
País, bem como seu alcance nas demais políticas públicas brasi
leira~ pronunciamo-nos favoravelmente à sua aprovação. 

t o parecer. .. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Nos termos do 

art. Seda Resolução n' 110, de 1993, designo a nobre Senadora 
Marluce Pinto para emitir parecer sobre a matéria, em substi
tuição à ComiSsão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PTB --" RR. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

I - Relatório 

-·Vem a esta Casa, para <o:xamc, o Projeto de Lei da Câmara 
i"r' :!20, de 1993 (n" 3.711-D na casa de origem), de iniciativa 
do Executivo. uuc "Cria. com natureza civH, a Agência Espa
cial Brasileira_:_ AEB, e dá outrasprovidências". 

A iniciativa, t(Ut.!" não recebt.!"u l!mendas no prazo regimen
tal, além dt;- criar a Agência, como entidade diretamente vincu
lada ao Pre'::lidente da Repúhlica, in~titui sua organização c 
competência. Cria, também, seus cargos efetivos, em comissão 
e funções gratificadas. 

E o relatório. 

II- Voto do Relator 

um quadro de pessoal altamente especializado. Merece que Sob o ponto de vista sistêmico. a vinculação e as compe
seja destacada aqui, portanto, a in_capacidade de atuação das tt!ncias da AEB estào corrctamente colocadas na Proposição 
instituições de pesquisa avançada e estratégica no País, em cm tela. 
função das dificuldades que enfrentam para a contratação Sua vinculação~ junto ao mais alto nível de governo, tor
e para a demissão de pessoal, bem como para a remuneração nará a orientação t.!" a coordenação do~ elementos do sistema 
de funcionários altamente qualificados de acordo com o mer- de pesquisa e desenvolvimento espacial, mais ágil e eficaz. 
cada de trabalho. No caso do VLS, além das djficuldades Propiciará, tamht!m, uma integração mais fácil e proveitosa 
financeiras e das restrições à transferências de tecnologia pe"Ios com seU, ambiente. ___ _ 
países desenvolvidos, a impossibilidade de o Centro TéCillcó- -- sU:a::; compNências, ade4uadamente _cm nívct de dircção. 
Aeroespacial manter, em seus quadros profissionais bem re- com certeza contribuirão para um melhor resultado do esforço 
munerados, foi também elemento de grande impacto na ex~9!:_ _ nacional_de_ pe~_quisa c desenvolvimento na área espacial. 
ção de projeto. -------- - -- ESSa nova concepção pode mudar o atual cenário de falta 

A proposição em pauta acerta, ainda, a9 d_ar 9: Qev_i<io ~-de unidade de doutrina e integração e atenuar, sensivelmente, 
destaque à coopetaçãtY-féCríica- fiifeiit"ã.Cional. Com efeito, a a dissipação de recursos e esforços. encurtando os tempo~ 
tradição brasileira nas atividades espaciais (especialmente nas para atingimento dos objetivos. 
pesquisas científicas e nas aplicações não-comerciais) abre pos- A Proposição, a nosso ver, não fere qualquer dispositivo 
sibilidades bastante promissoras de cooperação com os pafses- constitucional ou infraconstitucional. 
desenvolvidos. Destaque-se, também, o interesse desses mes- Pelo exposto, opinamos, favoravelmente, à aprovação 
mos países pela privilegiada localização e extensão geográfica do Projeto de Lei da Câmara n"' 220. de 1993. 
do Brasil. É o parecer. 

No aspecto da cooperação internadonãf, a- criação da 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Nos termos do 

AEB com natureza cívil poderá- embora isso não seja assew arL 5 .. d;;t Resolução n" llO, de J993, designo 0 nobre Senador 
gurado - eliminar restrições por parte dos paíse=sricos - Ronan Tito para proferir parecer sobre a matéria, em substi
especialmente os do G-7 - à transferência de tecnologias -- tuição à Comissão de Assuntos Económicos. para 6 Brasil. Tais dificuldades foram intensamente- VividaS 
pela COBAE que, por ter vinculação com a área militar, O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para emitir pare
ensejou a associação das ações espaciais do Brasil ao desenvol- _cer.) ---Sr. Presidente, Srs_ Senadores, vem a exam_e o Projeto 

. ~menta de tecnologias militares. de Lei da Câmara n" 220, de 1993 (n" 3.711-D. na casa de 
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origem), de iniciativa do Executivo, que ·~crhr, -co~ n~tureza 
civil, a Agênciã Espacic.il Brasileira- AE_B. C"dá Outra!:; provi
dênCias''_. 

A iniciativa que não recebeu emendas nO prazo regimen
tal, além de criar a Agência, como entidade dirctamcnte vincu
lada ao Presidente da Rcpúhlica, institui sua organ-ização e 
competência. C da, também, seus cargos ef~tivg_s, em comissão 
e funções gratiffCã.das. _ -_ _ _ _ 

Entendemos a importâncía da eritidãdc-pafa a formulação 
da política nacional_ de desenvolvimento das atividades espa
ciais e nã coordenãção das ações decorrente_s~ _ 

A propo5ta, do ponto de vista económi~o. não fE:~e ne
nhum dispositivo constitucional ou infraconstituclonal. 

Não obstantes a autorização para criação de cargos, exis
tentes no art. 45, § 1", alínea e, da Lei de Diretfízes Orçamen
tárias para 1993, vale ressaltar que, embora_nã~ -~afa úTipedi
mento, seu proVimento rm·-exercfdo de 1994 está obstado 
pela Lef ti" 8.694, de 12 de agos_to de _1993. qu~_'_'_dispõe sobre 
as diretrize"s para a elaboração c execução da lei orçamentária 
anual de 1994 e dá outras providências". Seu art. 52. § 1'·', 
II, somente permite que sejam previstos, na LeLOrçamentária 
para 1994, recursos para despesas com pessoal admitido por 
concurso público, em vaga-s existentes em 30 de abiil de 1993. 

Esse fato levará a que o quadro de pessoal da AEB seja 
composto, no ano de 1994, por pessoal requisitado de outros 
órgãos e entidades. públicas. _. 

Pelo exposto, opinamos favoravelmente à aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n'' 220, de 1993. 

É o parecer, 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nos termos do 
art.5", da Resolução n" I 10, de 1993, designo o nobre Senador 
Iram Saraiva para proferir parecer sobre a matéria, em substi
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senãdorcs: 

1 - Relatório 

É submetido à análise -desta Casa o_ Prôjeto- cte~-[ei da 
Câmara n" 220, de 1993 que "cria, corri natureza:clvil, a Agên
cia Espacial Brasileira - -AEB e dá outras p_fovidências". O 
projeto ém tela é originário de iniciativa do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, e tramita em regime dt: ur~ 
gênciá, na forma do disposto no art. 64, § 1'-'. da Constituição 
Federal. 

Na Exposição de Motivos Interminfsterial que acompa
nha o projeto, dos Senhores Ministros de Estado das Rclaç_ões 
Exteriores, da Aeronáutica, da Ciê-ncia e TeCnologia e Chefe_ 
do Estado-Maior das Forças Armadas, esclarecein aquelas 
autoridades que: - - -- · 

"a proposição do presente Projeto de Lei fUSTffíci.:se- em 
razão do avançado estágio já atingido pelas ãtívidades espa
ciais brasileiras, bem como pela crescente presença de nosso 
Pais no cenário internacional da exploração do espaço, fazen
do-se necessária, portanto a criação de um órgão do mais 
alto níVel, com a atribuição de_ enca1reg-ar-se -dessas impor
tantes atividades.'' 

Na Câmara dos Deputados a proposta recebeu pareceres 
das Comissões de Ciência e Tecnologia,_ Comtmicação c Infor
mática; de Defesa Nacional, de Trabalho, de.Administração 
e Serviço Público; de Finã:riças c Tributação; e 9"e Constituição 
e Justiça e de Redação, todos favoráveis. 

No plenário daquela Casa. a proposição foi _aprovada, 
e encarÍlinhada à ·revisão desta Cãmara Alta. 

No Senado Federal, o Projeto foi distribuído às Comis
sões de Educação, de Assunto_s Económicos, de Relações Ex
teriores e_ Defesa Nacional e de Constitui~·ão. Justiça e Cidada
nia, n3.6 tendo recebido emendaS nesta última~ 

É o R~latório. 

II- Voto do Relator 

Os requisitos formais Je __ c~~~_titudonalid~H.!c_ são atendi
dos-pelo -ProjetO de Lei da Câmara n<> ::t:w-:~ae-P.J9:.( tendo 
em vista que a matêria deve ser disciplinada cm lei ordinüria 
(CF, arts. 37, XIX. c 48, XI). de iniciativa privativa do Presi
dente da Repúhlica (CF. art. 61. s 1·. II. e). 

Quanto à juridicidade e técnica -legiSlativa. nã'? hd- repa-
ros. 

Quanto ao mérito, cah~ ressaltar a importância da propo
sição. A área espacial é hojC. indiscutiwlmcnte. estratégica 
para o desenvolvimento de um pais e a criação de entidade, 
de alto nível, encarregada de sua coordenação, especialmente 
no estágio em que se encontra o Brasil na área, é íildispensâvel 
para este desenvolvimento. _, .. . 

- Assim, à Vista do exPostO. somos favoráveis à aprovação 
do PLC n'' 220. de 1993,_nos termos do aprovado pela Câmara 
dos Deputados. 

"· É'O" pàrecer. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os pareceres 
concluem favoravelmente â matéria. 

Completada a fase de instrução, passa-se à discussão do 
projeto, em turno único. __ 

O Sr. Jutahy Magalhães -_-Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para discutir a ma
téria. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para dis
cutir._ Sem r~xisãq do oraçlpr.) ~Sr .. Presidente, Srs.. Senadores~ 

_ peço a palavra não tanto para discutir sobre a matéria. mas 
. para reçeb_eralgumas informações que me possibilitem profe· 

rir o meu voto com a com;ciência do que estou votando. 
Trata-se 9-e um projeto que, como está no despacho da 

Presidência, deYeria ter tramitado em várias Comissões do 
Senado; mas que chega ao plenário sem essa ocorrência. Mas 
isso ~ n9rmal. Já estamoS mais çio _que acostumados, aqui, 
a fazer votações desse tipo. 

Mas, verifi,quei no quadro e não sei exatamente quais 
as previsões para hoje. Fala, por exemplo. na Presidência 
desse órgão, quer dizer: o_ valor atribuído à função é dC 
7 milhões e tantos cruzeíros- deve ser em cn,I_ze_iro_s_antigos 
e nãÕ em cruzeiros reais, :e a preço de abril. Não sei a que 
corresponde, hoje, esse valor e se, na apresentação dos parece
res, foram feitas as correções necessárias. porque aqui está 
estabelecido o valor determinado para essas funções. Estão 
estabelecidos, também, valores_ determinados para as funções 
gratifícadas em preços de abril e não em preços de cruzeiros
reais. 

Peço perdão aos Srs. Relatores, mas como foram feitos 
resumos dos pareceres,_ ta} vez _no texto çlo parecer _constem 
essas modificações que nâo tive oportunidade de ouvir, se 
foram TeTtas ou ilãq, porqu·e já tivemos um caso aqui- pare
ce-me até que houve um veto a respeito de uma decisão no 
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Senado- L'ffi que houve uma transformação de valores. uma entrou na Ordem do Dia do Senado como regime de urgência 
adequação dos mesmos, com modificações de valores atribuí~ no dia 15 de dezembro de 1993, e tinha o seu prazo final, 
dos no período anterior num projeto que foi relatado pelo já vencido, no dia 25 de dezembro cte 1993 ... As tabe!as do 
Senador Almir Gahricl a respeito dos médicos e que foi sujeito Senado já estão devidamente no avulso da sessão de hoje. 
ao veto do Executivo. em razão das modificações aqui feitas. na sua página 6, esclarecendo o nível de ~9~- ~alário, de 

Gostaria tamhém de saber, porqu-e me parece qüe já acordo com as funções do própriO -GoVe-rno- Federal, o nível 
é uma espécit: de reforma administratiVa, se esse projeto. salarial de cada servidor. Quanto ao valor a ser gasto, será 
do qual não consta a assinatura do Ministro Romildo Canhim. convertido em moeda corrente com os devidos reajustes. 
que é hoje o Minbtro da SAF. já faz parte desse conjunto 
de reforma administrativa -e é- uma proposta que já signifiCa O Sr. Iram Saraiva - Sr. Presidente, peço a palavra 
alguma coisa em termos de rdorma- administrativa - e se pela ordem. 
houve alguma manifestação da SAFa respeito dessa questão. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a pala-
pois acredito que estamos em uma fase onde serão apresen- vra ao nobre Senador. 
tados- pelo menos é o que imagino que- sejã feito- alguns o SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GQ. Pela ordem. 
projetos de reforma administrativa da União. Não sei também Sem revisão do orador.)_ Sr. Presidente, apenas para escla-
quando essa proposta chegou ao _Sena9o. quando A C~_mara recer ao nobre Senador Jutahy Magalhães, e v. Ex~ já o 
a recebeu c quando veio daquela Casa do Congiéso. fez com proficiência, que na página 6 já aparecem, claramente, 

Faço essas indagações apenas para tomar conhecimento os níveis. Podemos observar, por exemplo, o 10~.3. _An~iga-
daquilo que não pude saber, porque não hou\1_'~ a tl:_amjtação ____ mente, se não aparecesse ó"núrilero 3, ái.itorn_~ticament~. cairia 
normal pelas Comissões da Casa. o veto. Temos ainda o FG-1, o FG~2y 101.5, 10L3, 101.1. 

Aí, automaticamente, já não se incorrerá-nesse vício. - --
0 Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra, pela Gostaria também, aproveitando a oportunidade, de dizer 

ordem. que, com relação à Comissão de Constituição, JuStiç-a e Cida-
O SR. PRESIDENTE (Jú"lio campos) _Tem V. Ex• dania, levantamos, com cuidado, a juridicidade. 

a palavra. Com relação ao Ministro Romildo Canhim, já obtivemos-
a informação de que S. Ex~ está amplamente informado, até 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem, Sem por que, à época em que o projeto começou a transitar nas 
revisão dO orador.) --Sr. Presidente, esclareço ao Senador Casas, o Ministro ainda não estava elaborando o plano. Agata 
Jutahy Magalhães no que tange à questão-do salário~_ N_a_ \_'e_rd~- S._~· j~ tem_C9_f!tiecimento~e poderá adequá-lo. 
de, a conversão não foi feira-agora, como sói acontecer tarri- 0 SR. JUTAHY MAGALHÃES _ Sr. Presidente, de 
bérn nos números apresentados pelo balanço. No balanço, acordo com a informação que v. Ex• acaba de transmitir, 
normalmente, dizemos tantos cruzeiros_, corte:Spbn_dentes à gostaria de saber se esse projeto está tramitando em regime 
moeda do dia tal, que é geralmente 30 de abril, e a correção de urgência constitucional, respeitando o prazo de 45 dias 
se fal a cada momento. . . de permanência em cada uma das Casas do Congresso? 

O que foi verificado à época pelo Relator, Senador Jonas 
Pinheiro, apenas sou o Relator de Plenário, é se aquele núme- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) --Exatamente. 
ro est•va de acordo com as limitações dos val9res atribuídos o SR. JUTAHY MAGALHÃES_ Quando foi que en-
para salários pelo Estatuto do Servidor Público;- Como Rela~ trou na Câmara? 
tor. S. Ex~ teve o cuidado de verificar. Agora eu não saberia, 
mas se V. Ex• assim o desejar, podemos fazer a conversão_- . O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Em abril de 

1993, 
A Sr' Marluce Pinto- Senador Ronan Tito, se V. Ex• 

me conceder a palavra poderei apresentar algum~s inforn.ta~ O SR. JUTAHY MAGALHÃES_- E quando veio para 
esta Casa? ções. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Entrou nesta Casa 
O SR, RONAN TITO::_ Pois não, no dia 10 de novembro de 1993. 

A Sr' Marluee Pinto - Esse projeto entrou na Câmara O SR. JUTAHY MAGALHÃES- São 45 dias? 
em abril do ano passado. As Forças Armadªs jª_entraram 0 SR, PRESIDENTE (Julio Campos)_ Não, demorou 
em contato com o Ministro Romildo Canhim, que já está 
informado. O que vai acontecer' segundo a_s_informações que muito na Câmara dos Deputados. 
me foram repassadas, é que será corrigida a moeda, Quer OSR.JUTAHYMAGALHÃES-Sr.Presidente,apenas 
dizer, os valores constantes no projeto corrigem até a data para saber se a tramitação está obedie!"].te à urgência,solicitada, 
da liberação desses recursos. Essas foram as informaçOe_s que ou se apenas nós_s_omos obrigados a cumprir essa tramitação 
obtive antes de relatar o projeto. -=o ~constitl!_ciC?_nal.o J;rit~i§s;o_=qlle eu_ gosta-ria: de deixar bem claro. 

OSR. RONAN TITO- Esse projeto deu entrada no OSRPRESIDENTE(JúlioCampos)-Lamentavelmen· 
Senado Federal em 11 de novembro de .1993_ e foi distri_buído .te o Senad,o é obrigad.o, a toque de caixa, a cumprir essa 
na Comissão de Assuntos Económicos para o Senador Jonas exigência. 
Pinheir_o que elaborou o relatório; fui apenas o Relatorad o SR. PRE.~IDENTE (Júlio Campos)_ Concluída adis-
hoc de Plenário, - 7 cussão. . / , --

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_::c:_A l\:IJ!s~ quer Os pareceres sã9 favoráveis. 
esclarecer que os prazos tiveram início com a_ çhegad~ do I;nfvotaçáo. · 
projefo ao Senado no dia 10/11/93; foi _en~min_hado 9_ projeto Os Srs. Senadores que o aprovam queira·m pennaneceJ 
para as ComissõeS Técnicas- no dia 5 de dezembro de 1993; sentados. (Pausa.) 
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Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprOvado: 

PROJETO DE LÉ! DA CÂMARA 
N° 220, DE. I 99:i 

(N" 3. 711/93, na Casa de origem) 

De iniciativa do Presidente da República 

Crl.:~., com nature<:& Cl.Vll, 

XI - art:~.cu~a:c- !L u~l_.;.z:o.ÇÃO conJun~ ... _ ~ J.nst;;.laÇÕCIIII 

ticnicaa e~p&Cl.al.a, vi•an"do .--.;.-nteÕoraçio dos me1os dJ.sponiVeJ.s 

e • ~:acionaliz.aç.io de recur•os; 

XII - ~~·~ti.() .. car; __ a• po•s~b1_1:~.dadoa comercJ.a1• da 

utilu:açio daa tecnoloqias e _aplJ.caçõ•• ••pacJ.&lll, vJ.sandc..l a 
eatl.lliular· inicúlb.v.a--~r•aar1aJ.s na pro•taçio de :serv1ços o 

proc::l.uçlO rl. bens; 

XIII - ••t&belec•r norma• • etxpedl.r lJ.conças • auto

rizaç:&.a l:'elativaa i.a atl.vl.dadalll ospac:l&llll 

XIV - aplicar as norma• de qualidade • prod.utavl.clade 

Espac.u.l 

a Aqlitnc.1a 
naa ativida~• •~cl.&l.a. 

.A.EB, e di 

outras providincl.as. 

O CONGRE.Ssô NACioNAL- decret~:-

Parigrat"o único Na axaCi.lçio da auas atl.Vl.dade•, 

pcxS. ._ AEB atu.:r di reta ou l.ndl:r41tamen_te ~1ante c-ont:ratos, 

oonY6nio. • ~just•s no Pais • no ext•rlo:r, ob••rvado o dispos

to no inciso V de•te art1Q'O ·• a compet.,ncla da Procuradorl.a-
Art. 1° - .. Fica cr1.ad.a, com n:atur.z:a __ c~_,n.l, :a Agênc1a Geral da Faz:and.a NaCl.onal. 

arasl.lOll"a' AEB, autarqul.a .faderal Vl.ncul.ada ã Espacial 

daosanvolv1.manto 

r'!acional. 

... al!lpacl.;u . .s •• l.ntarasae 

Par:ágralf'o ún.ico - A AEB r•apQnde, da modo o:llr•to, ao 

Presio:lente da R4pübl1ca. 

Art. 2" - A AEB, dotada dao autonomia adm1nlstrat1va 

• :finan0111ira, com patr.lrn&uo • quadro de passoal prôpr1oa, tem 

sedo • .foro no Distrito Federal. 

A:rt-.---3'" - À AED ~t•: 

I - exacutar • .faz~·executa:r a Polit1ca Nac1onal de 

DesonvolVU~~ento das Atl.Vlalados Esp:ac1a1s ~ PNDA.E, bem CCIIaO 

propor a.s d.lrotnzoa • a implOIIICintaçlo das aç6e• tJela 

docor.:-antoa; 

polo 

J:xacutivo. 

~~gra_f'? úni<?Q __ - A ~B t•d, no s1stema de qu• 

trata est. art1go, a cond1.çio de órglo cent:ral. 

Art. s• -A AEB tMn a saqu1.nte estrutur:a b.it.•1ca: 

I - Pre:ndêncHJ,; 

II - Con3elho super1or: 

III · D1.rator.1a-Geral; 

II! - Dep;;artarnento de l>.dm.1n1straç:ào; 

V - Departamento-ele PlatlQ)ruriEinto e C6óidenação; 

VI - Departamento de Programa.s E.spiiC1a.1S; 

V!! Departamento •• Da.senvol vuntm to 

II - propor a atuall.zaç.lo· da Pollt1.ca Nacl.onal de 'l'ecni.CO-Cl.entl.!.1CO~ 

Do••nvol.Vimer'lto daa Ativl.d:ades E•pacl.ai.• e as d1r•~:r1za• pa:ra 

a aua con•acuç;io; 
VIII - Depart~nt._o de Cooperaçio E.s~c.1al. 

Art. 6? -- O Conselho super1.or, Orç;\o de caràt.er 

III - elabo:rar • atualizar os P:roqra.as Nac.l.onal.S de d.el.1.berat.1vo, tem a .segulnt.& _compos.1çio: 
Ativi.dade• Espacl.ai• 

orçamentArias; 

IV promover o relacl.onamento -com .1nst1 tu1ç~ea 

conginere_. no Pais • no extar.:Lor; 

o Pres1.d.ente ::ia 1>.(.6 e o D~ret.or-Geral, como 

mGI!Ibros permanen t.es ; 

II - rapresant..õ:t.ntvs dos M1n.1stár1os e d.a.e Secreta

r.1a.s da l?res.1dinc.1a da RaPubl.i:ca, com at.1Vl.dades l.1çadas .i 

v - anal1sar proposta.~;~ e .fu;tnar acordos • conrin1os área espac1.al; 

III - um reprea:e_ntante d!l_COI!\Unl.dade C.1entlf~ea e um 

Exter1orea • o M:Lnistârio da. Ciionc1.a • Tlliocncilo91.a, obJetivando do setor 1.nduatr1al, envolvl.do.s com a araa espac1.al, cUJOS 

• coo~raç;io no campo da.s atl.vl.d.adea espac1ais, • acompanhar a mandato• t•ri.o a duraç:io de clo1s Anos. 
. . . 

sua exeeuç.lo; S 1° - Os Membros do ·eonselho suPer~or ra!erJ.dos no 

VI - enut1r paracer•• relativos a qua•t3el!l' ll.IJa,ci.A• lOClSO II, no m.inl.mo d• dei e no m..xuno de -dezoi.to, e no l.rtCl

àa :ativl.clad.all aapac1aia quo seJam obj•to do anil111a • so III, alo <:lesl.gnados pelo Presl.dente da Rc!pübllc.a. 

discus.1111lo noa foros 1ntarnaclona1a e noles fazar-so rapreaan- • 2" O Cons01ho -Super! or séÍ'i preSJ.d.1do pelo 

ta.:-, ~ art.1culaçio com o Ml.n1stâr1o das Rela~es Exter1orea • Pres:a.dente da A.:E:B, .. nos seus l."!cpcldl.mento.s, 

o M1niat6r1.o da ciincia • Tecnolog.1a; Õ1 retc.r-Ge%-al. 

VII - 1ncantivar a part1cipaçio da unJ.Vei:'sld.adas e § 3° - 0 PJ:GSldenta da AEB, OUVl.doS oS Ml.n.1st4r.1_0S 8 

outras inatitu.1çO•• do ans1.no, pa:111qu1Sa • dosenvolvim.nto na• Sacrc~~tarl.as. aos qua.1s alude o .1nc1so II. subnetera ao Presl.-

atividadas de 1nteress• da .irea espac1al; dente da Repúbl1.ca os nomes dos representant.as l.ndl.ca.dos, p~ra 

VIII - eatl.mular a partl.c1paçio da inJ.ciatJ.v~ prl.V.- sua aprovaçio e dasl.qn.aç.io. 

da na• at.l.vl.dades ••pacia1s; S 4° - O Cons•lho super1.or aprov;;ar.i o requlamento 

IX --osti.mular a pesqu1sa ciontirica • o doaonvolvi- que disporã sobre sua competincl.& • func1.onamanto. 

mento tecnológico na• ativl.dada• de 1nteressa da -Íiraa A:rt. 7" - A AEB será adnunultra.da por um. Pretsl.dente, 

um Dlretor-Geral a cinco Chefes de Dapar~nto, nomaados pelo 

X - estimular o acosso da• antldadaa nac1.onai• aos Pre.1udente da República e e.scolh1dos dentre bras1le1ros de 

conhecimentos obtldos no dosenvolvl.Jllento das atJ.v1dadas aspa- l.l.i:.bada reputaç.lo moroal e raconhec.1da capac1.dacle tâcn.1ca e 

ciais, visando ao sau aprimoramento teenolóqico: adnunl.st:ratl.va. 
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Art. 8" - Fica o Poder ExecutJ.vo auto.z:J.zado a .z:-a- AJ:t. l6 - -·Atã qlõ"' :se;~ .z:e<;Jula:r:mente p.z:ovJ.doa os 

neJ.&r ou tnru.t"erl.J: par• ~ AqincJ.a .tsp•cut.l Br•al.lel.ra oa c11..z:gos ef"etJ.Vos da AtB, em um ml.nl.mo d• aesSent.a por cento do 

saldos orÇ~~~~~enti.rl.OIII do E:atado-Mal.or das For'Ç&s Armadas desti- seu total, a deal.gnaçi.o para as funções <;Jratl.fl.C&chla (F'GI 

nadoa i COI!Us111io Br.aaJ.lel.ra de AtJ.Vl.dadea Eapac.111.1::11 - COME, poderá recaJ.r em qualquer servJ.dOI:" federal ocupanc• de carc;;o 

observado$ os mesmo• .subproJetos, subatl.VJ.dadGa e qr-upoa .. de e.fetivo ou -.preqo permanente. 

deapoaa prev.J.stos na Le.1 n" 8.652, de 29 de abrl.l de 1993. 

Art. 9". - Conllltl.tuem, a1nda., rec.J.ta.lll da AEB: 

A.rt. 1'7 - 0111 serv:~.dorea da Ai:B perc:eber.lo a ql:"atl.t"l.

eaçio de atl.Vl.dade a quo ao refere a Lel. Deleqada n" 13, de 2'7 

as dotaçõea orçamentá.z:l.a.a conaJ.qnadaa na lei de a9Qato de 1992, no percentual de lEiOt. 

or~ntirl.a da Unilo; Art. 19 - o Poder txa.cut.J.VO, no pl:"a:t:o de 180 diaa 

II aa~ rendas de qualque.z: espécie, produ.zl.dall por contadoa da publicaçJ.o desta lel., d1.sporá GObJ:'e a estJ:UtUra 

:~~eua~ bana ou a tJ. v.1dade.s; J:'llqJ.mental da A.E:B. 

III - os CJ:'úd.J. tos especl.a.ts ~rtos PQJ:' le.t; Al:"t. 19 - O Prct.a.tdonte dll. Ra.pUbll.ca decretarâ a 

rv - out:roa recursos ea.ptados ou que lhe venham a axtinçlo da COB.\E, loqo que implantada e em f"unc.ton-nto a 

aer destinadolll. AEB. 

Art. lO - O patr.J.mónl.o da AEB seJ:'i constJ.tuido peloa 

• leqados de poasoas naturaJ.a ou JU~idJ.caiJ. de11*l! continua~ em auaa atual.ll funç6ea. 

Pari1Jra"t"o ún.tco - Fica o Poder ExecutJ.Vo autorizado A:l:'t. 20 - Eata lel. entra am v1qor na data de ::.•.•:a 

a ced.or para u.so, à AEB, o• .tm6va.1s da un1 i.o qua ••Jam publJ.caçlo. 

nece•aàrioa ao exarcici.o e dasanvolvl.mento da .suas atl.VJ.dade•. 

Art. 11 - A AEB sucederá a COBAE nos seua direl.toa e 

naa +ua• obrl.IJaçõe• ctecorrente• de acoJ:'doa • J.nstrW!Wintoa 

nacionaia e J.nto.z:nacionais de cooperaçlo. 

Par.ig'rafo Unico - A Procut"adoria-Goral da Faz:•nda 

Nacional adotará as provl.dincu.s nec:es:~it.rJ.as l c:elob~açlo de 

adib.voa, vi.sand.o l .formall..zaçio do dl.aposto neste art1qo. 

Art. 12 - Fi~ cri..cl.o.s, no Quadro da AEB, o car90 

d• natur•za espoci.al de Presl.clente da Aqincia, oa c:arç<oa -

conú.salo • funçõ•• de confianÇa, pr•vJ.:~toa no Anexo I deata 

ANEXO I 

A.Gi:NCL\ J:SPACI~ fJN!SILEIM. (Ai:9) 

lei, raopeitadaa aa dotaçi5es OJ:'çamonti.riaa para ••te fi~~a. 

Paráçra.fo Unico - Os ocupantaa do •. ·c.rqo• ·d• natu

reza especial e am comiaa~o, obJ•to do Anexo I, a•rio de livre 

eacolha da adrninJ.I!Itraçlo, ob•ervada a leçl.:~laçi.o em vl.IJOr. 

P(otlldoent:f! -:IA Aljl~n'=l•\ 

E~p•o::1al 8'•111,.1:a 

• j·;•) J 7.306.3:6,41) 
I I 
! ' 

Art. 13 - FicaJU CJ:'l.&dOII na AEB oa Cll..rqoa de provi-·· 

manto ef•tivo, conatante11 do Anexo II ãoata lei. 

ANEXO I 

AGfN2IA.ESPAiiJAL BRASILEIRA CAEB) 

S 1° - O prov.unonto do111 carqoa de que trata •ate 

artig(j. CI.XiQirá privl.a aprovaçlo - concurao pUblico, noa 

ter.oa da legialaçlo - ViiJOr. 

b) Quadro Oemon•tratl.Vo d• carç<oa em CCiau$alo e Funçó•• 

.de Confiança. 

• 2. O Poder Executivo rct.<;JUlaaentari aa atr.i- r--------
buiçõea doa cargoa criadoa por -to artiço. UIHOADE 

Art. 14 - Oa valorea da venc.1mento do::~~ carçoa •feti-

voa da AEB alo oa indicados no Anexo II da Lei n" 9.622, de 1~ PRESrobl"crA. 

de "janeiro de 19~3, obaervadaa sua• poateJ:'ior•• altera~•· :s.sessor 

inaluaivtt raajuatea legaia. 

Mt. 1S - .Aoa serndorea da Aclm.J.niatraçlo Federal 

direta ou indireta colocadoa i dl.apoal.çi.o da AEB alo aas.-qura- GA.!IINETE" 

doa a r-uneraçlo • oa dl.r•itollt do carqo ofet.ivo ou Cl.lllpt"egO 

peEmanente, inclusive prornoçó•s. 

S 1• - O aervidor naa condições dat"in1daa no caput: 

oontinuará. • contribuir para a l.nstituiQAo de pravicN.ncia a 

Coordenae.lo 

soerv1eo 

~oio 
•c:n.l. eo-lv:lmln~.s t r at. ~ 

que for t".i~iado, •- intel:"rupçlo na contag- do t~ de 1'-'------~
serviQO no óriJlo ou entidade de oriiJ-, para todoa oa ot"eitoa 

da leçrislaçlo trabalhiata • prevl.clenc.târia, de leia eapecia.ia OIR~OIUA.·G~RI'.L 

S 2° - O per~odo Qm quo o serv1d~r pe~nacer pl:"ea

tando !llervl.ços à AEB seria· consl.da.z:ado, para todos os of"eJ.tos 

da v 1da func1onal, eomo de e.fllilt.J.vo exerciCl.o no carqo ou 

emprQqo que ocupa no órglo ou ent~dadQ do orJ.çQfll. 

CQOJ:dena.;io 
Ol.Vl..SI.O 
s..,(vieo 

"""'" .. 1
1'G<=nieo-A.dlll1nistnt.~ 

I 
I 

'. 

C<>e 1 ~er~•d<>t 

,-:.hef,. :t .. Servl;<> 

! 

1 D~ozetor-Geral 
:C"oo~adoz-Oeral 

:di•!"• de D.l.v:o.••o 

(Ch•!"• de -'•zviç:o 

••. ;::. l 

J•)LJ 

l•ll.! 

f"~·i 

féi • .::: 

101,. 

101.4 

101.2 

101.1 

"'·' 
"'·' .. .. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 2: 

Votaçao, em turno único, do PrQjeto 9_e_Le:i4'!_Çâmª-ra _ 
n' 77, de 1990 (n' 3.056189, na Casa de origem), que dá nova 
redação ao art. 19 da Lei n• 7.729, de 16 deja]l_ekQ_de 1989, 
para especificar como sendo Segunda a Junta de Conciliação 
e Julgamento de Dourados, Estado de Mato Grosso _d_o Sul, 
tendo 

Parecer favorável, sob n' 345, de 1993, da Comissão: 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. 
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 

do dia 10 de janeiro último. -
Em votação o projeto, em turno úniç_o. __ . -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pei-manêcer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai ã sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA-CÂMARÁ 
N' 77, DE 1990 

(N• 3.056/89, na Casa de origem) 

Aprovado. _ 
~-matéfia vai à-sanção. · 

-- E_? seguinte _c;>_ projeto aproVado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 159, DE 1993 

(N' 2.863/92, na Casa de Orlgem) 

Veda o pagamento de dividendos e de participações 
nos lucros, com base em saldo credor da conta de corre
ção monetária, apurado por empresas controladas pelo 
Poder PUblico, e dá outraS prOVidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' As empresa_~ públicas, as sociedades de econo

rriia mista e a_sdemais pessoas jurfdicas, controladas, de forma 
direta ou indireta, pelo Po~eL~úfJI_iço, deverão destinar. à 
constituição- de- reserva de lucros a realizar, o saldo credor 
da conta de regis.tro dªs contrapartidas dos ajustes de correção 
nlonetárl3 dO ativo permanente e do património líquido. 

Art. 29 O valor da reserva será excluído do lucro para 
efeito da distribuiçãO de dividendos e do cálculo da partici
pação de diretores e administradores nos resultados das pes
soas jurídicas referidas no artigoanterior. Dá nova redação ao art. 19 da Lei n~ 7. 729, de 

16 de janeiro de 1989, para especificar como sendo 2• 
a Junta de Conciliação e Julgamento de Dourados, Esta
do de Mato Grosso do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O art. 19 da Lei n' 7, 729, de 16 de janeiro 

fie 1989, passa a vigorar com a seguinte r(ú:iaçãO: 

Art. 3" A distribuição de dividendos e de participação 
nos_ lucros com inobservância do disposto nesta lei implica 
responsabilidade solidária dos administradores e fiscais, que 

-- dever_ão repor à caixa social a importância distribuída, sem 
prejuízo da ação penal que no caso couber. 

"Art- 19. Ficam criadas, na 1{)! Região da Jus
tiça do Trab~Iho, vinte e cinco Juntas de Conciliação 
e Julgamento, assim distribuídas: duas do Distrito Fe~ 
deral, elll Tagu_atinga (1~ e-_2•); nove no Esta_d_o de, 
Goiás, sendo duas em Goiânia (5• e 6~) e urna em 
Caldas Novas, Formosa, Gurupi, Itumbiara, Jataí, Lu
ziânia e Uruaçu, três no Estado de .M~to Gro~Q,_senQo 
uma em Cuiabá (2•), Cáceres e Colider, dez no Estado 
de Mato Grosso do Sul, sendo duas em_Campo Grande 
(2~ e 3•) e uma em Aquidauana, Amambaí, Coxiin, 
Dourados (2•), Mundo Novo, Andradjna, Ponta Porã 
e Três Lagoas e uma no Estado do Tocantins, em Mira
cerna do Norte." 

Art. 2• 
cação. 

Art. 3• 

Esta lei entra em vigor na data de sua publi

Revogam-se as disposições em-_contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 3: 

Votação, em turno úniCo, do ProjetO de- Lei-dã Cãffiara 
n' 159, de 1993 (n' 2.863/92, na Casa de origem), que veda 
o pagamento de dividendos e de participações nos lucros, 
com base em saldo credor da conta de correção monêtária-, 
apurado por empresas controladas pelo Poder Público, e d;i 
outras providências, tendo -

Parecer favorável, sob n~ 517, de 1993, da Comissão 
- de Assuntos Económicos. 
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 

do dia 20 de janeiro último. 
Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

Sentados. (Pausa.) 

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5"' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 4: 
Votação, em turno úniCo, ·do Projeto de Decreto Legis

. lativo n' 6, de_ 1993 (n" 162/86, na Câmara dos Deputados). 
que aprova o texto da Convenção n"' 126, da Organização 
Internacional do Trabalho, sobre Alojamento a Bordo dos 

_ Navios de Pesca, adotada por ocasião da 50• Sessão da Confe
rência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra; em 
1966, tendo 

Parecer favorável, sob n'·' 400, de 1993, da Comissão 
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
-do dia 20 de dezembro último. 

Em votaçãO o prOjeto, em turno único. 
Os Srs. SenadoreS que o aprovam queiram permanecer 

sentádosc (Pausa.) 
Apfovado. _ __ _ 
7\ ComiSsãO Dirf:tora·- para i redaçãO fiilai. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, perdi 

a oportunidade de falar antes da votação, portanto- espero 
a outra votação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a mesa, 
redação final oferecida pela Comissão Diretora,- que setã lida 
pelo Sr. Secretário. 

É lída a seguinte 

PARECER N• 38, DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçãó rmal do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 6, de 1993 (n' 162, de 1986, na Câmara dos Depu· 
tados.) 
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A Comissão Diretofa apresenta a redação finar do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 6, de 1993 (n' 1<\2, de 1986, na 
Câmara dos Deputados), que aprova· o texto da Convenção 
n" 126, da Organização Internacional do Trabalho, sobre aloja~ 
menta a Bordo dos Navios de Pesca, adotada por ocasião 
da 50" Sessão da COnferênCia IiliefnadOnal dÕ Trabalho, reali~ 
zada em Genebra, em 1966. 

1 Sala de Reuniões da Comissão, 2 de fevereiro de 1994. 
'- J6lio Campos, Presidente - a003 Lucídio Portella, Rela~ 
tor - Nabor Júnior - Carlos Patrocínio 

ANEXO AO PARECER W 38, o-J~- 1994 

Faço saber que o Congresso-Nacional aprovou, e 
eu, , Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 
48, item 28, do Regimento Interno, prom-ulgo o seguinte 

DECRETO LEGtSt:ATIVO N> .. , DÉ.I994 

Aprova o texto da Convenção n~" 126, da Organi~ 
zaçáo Internacional do Trabalho, sobre alojamento a 
Bordo dos Navios de Pesca, adotada por ocasião da 
5~ Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, 
realizada em Genebra, em 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" É aprovado o texto da Convenção n'-' 126, da 

"Organização Internacional do Trabalho, sobre AÍojamerho 
a Bordo dos Navios de Pesca, -adotada por ocaSiãO da fO~ 
Sessão da Conferência Internacional do Trabalho-, realizada 
em Genebra, em 1966. 

Art. 2'-' Este Decreto Legislativo entra· em vigor na dáta 
de sua publicação. 

O Sr. Júlio Cainpos; r Seú~rá!i(i;_ fleixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy Dias, .Z' 
V ice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy.Úias) --: &m_d.iscussão .. 
redação final. (Pausa.) · 

Não havtndo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a redação fin.al <! cq_nSiderad_a defi

nitivamente aprovada. independente de votação, nos termos 
do art. 7" da Resolução n" I 10, de 1993. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) ,.-Item 5: 1 
Votação, em· turno único, do Projeto de Decreto Legis~ 

Iativo n' 10, de 1993 (n• 147/91, na Câmara dos 'Deputados), 
que aprova o texto do Acordo sobre Transportes AéreoS, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e_o Governo do Reino da Tailândia, em Brasl1ia, em :i1 de 
março de 1991, tendo 

Parecer favorável, sob n• 408, de 1993, da Comissão· 
~de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 

do dia 20 de dezembro último. 
Em votação o projeto, em turno único. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para encaminhar a vota~ 
ção. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB :.:...__BA. Paraenc;a
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 

· Srs. Senadores, hoje estou um pouco curioso so~re ~s nlãtérias 

que estão etii tramitação e, portanto, gostana de ter_ uma 
i!_1formaçáo- a respeito da matéria aprovada -a-nterio-rmente. 
E esse tipo de matéria que temos a obrigação éOnstitucionai 
de decidirmos no Congresso? Porque está havendo a tentativa 
de modificação da ConstituiçãO a firri de estabelecer que esses 
acordos internacionais, como o do Item 4 da pauta, tenham 
execução imediata, sem ·qualquer participação do Congresso 
a respeíto dessas matétiaf, __ ~ó po_r_que são aprovadas numa 
conferência internacional. __ 

Ê e"sse o tipo de acordo que, se fosse ap-rovada essa pro
posta que ·está hoje na Revisão Constitucionàl, nós não tería-
mos que nos manifestar sobre a questão? --

Quero apenas satisfazer essa curiosidade parã -saber co~o 
vou votar na Revisão Constitucional. - - -.- · --o -

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Esses acordos todos 
são aprovados. Inclusive, pelo que estamos vendo nessa vota~ 
ção da matéria anterior, este acordo foi celebrado em 1966, 
há quase 30 anos. 

Além da aprovação áqui, a Mesa esclarece_a_V. Ex• que 
esses acordos ainda serão objeto de ratificação pelo Senhor 
Presidente da República, através de d_e_cr~to._ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Porque, Sr. Presi
dente, ~e pudesse, eu perguntaria até ao Senadoi-Josaphat 
Marinho, que está acompanhando essa questão na Revisão, 
se é esse tipo de acordo internacional, de convenção da Orga
nização Internacional do Trabalho que não teríamos mais que 
nos manifestar sobre esse assunto, se fosse aprovada a pro~ 
pos~a que existe. na Revisão Constitucional. 

O Sr. Josaphat Marinho- O que posso adiantar a V. 
Ex~, do que perc~~bi ontem, é que há um parecer do Relator 
que mo_~_ifica a ati.tal Constituição. E ao que pareceu a muita 
gente, no Plenário, é que se estabelecia um critério demasiado 
amplo para a prevalência do que fosse estabelecido nos instru
mentos internacionais, nãó dã.ndo margem a enterider~se que 
dependeria de aprovação pelo Parlamento brasileiro. 

- O que está em curso na Revisão pareceu bem mais exten-
sivo, como prestígio de instrumentOs ititernacionais, do que 
consta da atual Constituição. 

~Q SR. JUTAHY MAGALHÃES -Agradeço a infor
mação de V. Ex• Fiz a indagação ao Senador Josaphat Mari~ 
nbo, crendo que até infringi o Regimento, pois estou encami~ 
nhando a votação. 

Agradeço a informação, porque fiquei preocupado, pelo 
que tenho lido nos jornais, a respeitO- dessa proposta que 
está surgindo na Revisão Constitucional, apesar da demora, 
porque temos o fato concreto da demora da tramitação no 
Congresso Nacional, o que não deveria haver! Mas não é 
em razão dessa demora que devemos abrir mão do direito 
e do dever_que temos de fazer aqui a ratificação desses acordos. 
Por essa razão é que fiz questão de levantar essa questão, 
inclusive pára que houvesse por parte dos Srs. Senadores a 
preocupação de se d~scutir __ essa mat~ria para fazermos a yota-
ção na R-evisão ConstitucioÍlal. - - -

O SR. CID SABÓIÁ DE CARVALHO- Peço apalavra 
para encaminhar a votação, Sr. Presidente. 

. . 

O SR. PRESIDENTE (Levy -Diasj - Para encamüiha
mento, concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de 
Carvalho. 

. O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -CE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador_) --Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, não pretendia me manifestar sobre-
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esta matéria, se não fosse a indagação feita, em hoa hora, 
pelo Senador Jutahy Magalhães ao Senador Josaphat Ma
rinho. 

O que está proposto- na ReviSão Cotlstitucionai é -uma 
heresia. É um novo tipo de legislação para o País sem passar 
pelo Poder Legislativo. _ _ 

Assim, sempre que no campo internacional hajam esses 
acordos, esses pontos comuns a que cheguem determinados 
países, entre eles estando o Brasil, imediatamente isso se inte
gra ao corpo jurídico do Pais. Isso não nos parece capaz de 
ser entendido, como se não fora uma usurpação ao Poder 
Legislativo. 

O correto é o que está ocorrendo nesta hora. Cedo_ ou 
tarde, porque isso não afeta o acordo cm si, está havendo 
aprovação do Senado, para um posterior procedimento do 
Poder Executivo. 

Esse é que é o procedimento correto,_ quãndo o~ dois 
Poderes se interlígarn numa providência que· é um reflexo 
de deliberações internacionais. --

Então, o Poder Executivo ã.ti.Ia rio cãnipO internacional. 
pois esta é a sua corilpctêncüt. Ge'Fa:--s'co utTI acordo e vem, 
aqui, para ó Senado o acordo ou a convenção -o que seja 
-, votamos e, se aprovado, volta ao Poder Executivo, que, 
por·sua vez;dentro das competências do Presidente da Repú
blica, o decreta, aplicando·o no território nacional. Isso que 
é a deliberação. 

Por isso é que sou favorável à aprovação dessa matéria, 
sou favorável à sistemática, e contra outros mil absurdos, 
que _estão sendo propostos a título de Revisão Constitucional. 
E como se todos nós, na Revisão Constitucional, fôssemos 
meninos ignorantes~ q-ue devêssemos ser Puxados por uma 
pessoa mais sabida, mas igualmente ignorante. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Ronan Tito- Peço a palavra para encaminhar, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Conced~o a palavra 
ao Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para en-caminhar. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
eu, sinceramente, não entendi assim. Aliás, essa discussão 
quanto a acordos bilaterais, acordos internacionais, está per
meando os parlamentos, os executivos, o Direito Interna· 
cional, já há algumas décadas. _ _ _ 

O que acoOfece é que um acordo bilateral normalmente 
é celebrado entre os Ministérios de Relações Exteriores de 
dois países. Os acordos são sempre complicados, têm 100, 
150 itens; leva anos para ser celebrado um acordo. 

Já imagingu V. Ex~ se após celebrado um acordo, por 
exemplo, entre o Brasil e o Uruguai, o Parlamentodo '!Jruguai 
diz que quer modificar determinado item c o Parlamento brasi
leiro diz que não concorda? 

Q que há de tradição nos acoràos bilaterais é que aos 
Parlamentos cabe aprovar ou rejeítar; mOdificar, não. 

Téhl urna segunda questão que foi introduzida e susten
tada pelo Sen?dor Nelson Jobim, que eu estou discutindo, 
estou ouvindo os doutos por aí. O que é aceito internacio
nalmente, no Direito Internacional, como manso e pacífico, 
pelo concerto das nações, nós também passam.Q~ a ACeLta,I. 
Seria mais ou menos isso. Alguns consíderain issõ amplo âe-- -
mais, e_u acho isso_óbvio demais. Acho tão óbvio que nem 
deveria constar da Constituição, porque não há como fugir. 

. Aquilo que é manso e pacífico nos acordos ou no Direit"o 

Internacional, se o Brasil quiser se rebelar, -é possível que 
aconteça como aconteceu aquela história do sargento que fa
lou com os soldados que começaram no Exército:"=-1_3-ec_r,!-L_ta, _ 
acho- hom você gostar aqui do Exército". O recruta disse 
para ele: "Mas, sargento, e .se eu não gostar?'' E !_c rc_spondeu: 
"----:: Ningué_m vai)ígar ... 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Em vot~ção o proje-
to, em turno único. ___ - - -

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 
sentados (Pausa.) 

Aprovado. À Comissão Diretora para a redação final. 
Sobre a mesa, redação final oferecida pela Comissão Di

retora que será lida pelo Sr. 1" Secretário. 
É lida a seguinte 

PARECER N".39, DE 1994 
(Da Comissão Diret_ora)_ 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 10, de 1993 (n" 147, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a rcdação final do Projeto 
de Decreto LegislatiVo nn 10, de 1993 (n'' 147/91, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Trans
portes Aéreos, celebrado.entre o. Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo do Reino da Tailândia, em Brasí
lia, em 21 de março de 1991. 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de Fevereiro de 1994. 
-Júlio Campos, Presidente; Lúcidio Portela, Relator; Nabor 
Júnior, Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N" 39, DE 1994 

Faço sabe-r que_ o Congresso Nacíonal aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art.48. item 
28, do Regimento lnterno. promulgo o seguint_e 

DECRETO LEGISLATIVO N<', DE 1994 

Aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aé
reos, celebrados entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo do R.eiÕ.o da Tailândia, em 
Brasília, em 21 de março de 1991. 

Art. 1" É aprovado o texto do Acordo sobre Trans· 
portes Aéreos, celebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo do Reino da Tailândia, em Brasí
lia, em 21 de março de 1991. 

Parágrafo único. Estão sujeítos _à aproVação do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 
do_ referido Acordo, assim como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Fede- _ 
ral, acarrete_rn encargos ou compromissos gravosos ao patri
môníO-naCiOiial. - - - - -

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Em discussão a redação fínal. (PaUsa.) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)-~ Encerrada a discus
são, a redação final é considerada definifivaiifenté~:fpfOVadã., 
independentemente de votação, nos termos do art. 7'' da Reso~ 
lução n" 110, de 1993. 

·A matétia vai à promul~aÇâo. 

O SR. PJÜ:SIDENTE (Lev)' Dias) -Item 6.: 
Votação, ~m turno único, do Projeto de Decreto Legis

lativo n• 12, de 1?93 (n' 177192, na Câmara dos Deputados), 
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que aprova o texto do Acordo Relativo a Serviços Aéreos, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo de Hong Kong, em Hong Kong, em 6 de setembro 
de 1991, tendo 

Parecer favorável, sO-b ri9 -402, de 1993~-aa- Comissão 
-de Relações Exteriores e Defesa Naciol)al. 
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 

do dia 13 de janeiro último. 
Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam qlieiráiTCpermanecer 

sentados (Pausa.) 
Aprovado. A Comissão Diretora para a redação final. 
Sobre a mesa, redação final oferecida pela Comissão Di

retora que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 
É lida a seguinte 

PARECER N• 40, DE 1994 
(Da Comissão- Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 12, de 1993 (n~ 177, de 1992, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 12, de 1993 (n• 177/92, na Câmara 
dos Deputados), ·que aprova o texto do Acordo Relativo a 

·· SetViçtts· :Aéreos, celebrado entre -u- GUVerno da República 
Federativa do Brasil e o Governo de Hong Kong, em 6 de 
setembro de 1991. 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de fevereiro de 1994. 
- Humberto Lucena, Presidente - Levy Dias, Relator -
Nabor Júnior, Lucfdio Portella. 

ANEXO AO PARECER N• 40, DE 1994 

FaçO saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo o segUinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE T994 

Aprova o texto do Acordo Relativo a Serviços Aé
reos, celebrado entre o Governo da República FederaM 
tiva do Brasil e o Governo de Hong Kong, em Hong 
Kong, em 6 de setembro de 1991. 

Art. 1" É aprovado o texto do Acordo Relativo a Servi
ços Aéreos, celebrado entre o Govfmro da República Federa
tiva do Brail e o Governo de Hong Kong, em Hong Kong, 
em 6 de setembro de 1991. .. 

Parágrafo único. Estão sujeitOs à aprovaçãO- dO--Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Fede
ral, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mónio nacional. 

Art. 2" . Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. _ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) ~Em discussão a 
redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encertoadiscussão. 
Encerrada a discussão, a redação final é consideradda 

defintivvamente aprovada, independentemente de votação, 
nos termos do art. 7• da Resolução n• 11 O, de 1993, 

A matéria vai à promulgação. · 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 13, de 1993 (n' 194/92, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos Re
gulares, celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brasüia, 
em 7 de maio de 1991, ten,do 

Parecer favorável. sob n• 403, de 1993, da Comissão 
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 

de 13 de janeiro último. 
Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs_. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, redação final oferecida pela ComiSsão Di

retora, que será lida pelo Sr. 1~ Secretário. 
É lida a seguinte 

PARECER N• 41, DE 1994 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 13, de 1993 (n~ 194, de 1992, na Câmara dos Depu~ 
tados). 

A Comissão Diretoriã.Presenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo no 13, de 1993 (n• 194/92. na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Trans
portes Aéreos Regulares, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República Portu
guesa, em Brasília, em 7 de maio de 199L 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de fevereiro de 1994. 
--Humberto Lucena, Presidente - Nabor Júnior,Relator 
~ Levy Dias - Lucldio Portella. 

ANEXO AO PARECER N•41, DE 1994 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 

48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETOLEGISLATIVO N• , DE 1994 

Aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos 
Regulares, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, 
em Brasília, em 7 de n;Jaio de 1991. 

Art. 1" É aprovado o texto do Acordo sobre Trans
portes Aéreos Regulares, celebrado entre o Governo da Repú
bli~a Federativa do Brasil e o Governo da República Portu
guesa, em Brasllia, em 7 de maio de 1991. 

Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do 3rt. 49, I, da Constituição Fede
ral, acarretem encargos ou compromís-sos gravosos ao patri- -
mónío nacíonal. . 

Art. 29 Este Decfeto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) ___:_ Em discussão a 
redação final. (Pausa.) 
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
J;:ncerrada a discussão, a redação final é considerada defi

nitivaÍnente aprovada, independentemente de votação, nos 
termos do art. 7' da Resolução n' 1)0193. 

A matéria vaí à proinulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Item 8: 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 14, de 1993 (n' 219/92, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Con
flitos de Lei em Matéria de Cheques, concluída em Monte
vidéu, em 8 de maio de 1979, durante a II Conferência Especia
lizada Interamericana de Direito Internacional Privado, tendo 

Pârecer favorável, sob n"' 404, de 1993, da Comissão 
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.· 
A discussão da matéria foi encerrada na sessão_ ordinária 

de 13 de janeiro último. 
Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram- permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
À Comissão Diretora para a redação finaL 
Sobre a mesa, redação final oferecida pela Comissão Di

retora, que será lida pelo Sr. lç Secret[.::io. 
É lida o seguinte 

PARECER N' 42, DE 1994 

(Da Comissão Direlora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 14, de 1993 (n' 219, de 1992, na Câmara dos Depu
tados). 

A COiniSSãCIDiretoál apreSenta are-dação final do PrOjeto 
de Decreto Legislativo n' 14, de 1993 (n' 219192, na Câmara 
dos Deputados)t que aprova o texto da Convenção Interame
ricana sobre Conflitos de Lei em Matéria de Cheques, con
cluída em Montevidéu, em 8 de maio de 1979, durante a 
II Conferência Especializada Interamericana de Direito Inter
nacional Privado. 

Sala de Reuniões da ComisSão, 1" de fevereiro de 1994. 
-Humberto Lucena, Presidentet Nabor Júnior, Relator
Levy Dias, Lucídio Portella, Júlio Campos. 

ANEXO AO PARECER N' 42, DE 1994 

Faço saber que o CongreSso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos d_o_art. 48, 

item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1994 

Aprova o texto da Convenção Interamericana sobre 
Conflitos de Lei em Matéria de Cheques, concluída em 
Montividéu, em 8 de maio de 1979, durante a II Confe
rência Especializada Interamericana de Direito Interna~ 
clonai Privado. 

Art. 19 É .aprovado o texto da Convenç_ão Interame
ricana sobre Conflitos de Lei em Matéria de Cheques, con
cluída em Montividéu, em 8 de maio de 1979, durante a II 
Conferência Especializada Interamericana de Direito Interna~ 
cional Privado. · 

Parágrafo úilíco. Estão sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 

da referida Convenção,_ assim como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos teriitos do art. 49, I, da ConstituiçãO Fede
ral, acarretem encargos ou compromíssos gravosos ao patri
mónio nacional. 
- Art. 2'? Este Decreto Legislativo eiltra em víiO-r na data 

de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em discussão a 
redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada defi

nitivamente- aprovada~ independentemente de votaç3o, nos 
termos do art. 7' da Resolução n' 110, de 1993. 

A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -!_tem 9: 
Votação, em turno único, do Projetv de Decreto Legis

lativo n' 19, de 1993 (n' 228192, ne Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção Interamericana sobre a 
Restituição Internacional de Menores, celebrada em Monte
vidéu, em 15 de julho de 1989, na Quarta CorifiifeD.ClaEspecia
lizada Inter_americana sobre D_ireito Internãcional-Privado 
(CIDIP-IV), tendo 

Parecer favorável, sob n' 405, de 1993, da Comissão 
....:...... de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
A discussão da matéria Joi encerrada na sessão ordinária 

do dia 20 de janeiro último. 
Em -votação 6 projetõ:- eln tu mO único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane-cer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Comissão Diretora para a redação final. 

Sobre a mesa, redação final oferecida pela Comissão Di
retora, que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 
- É lida a seguinte - -

PARECER N' 43, DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 19, d~ 1993 (n~ 228, de 1992, oa Câmara dos Depu~ 
tados). 

A Comissã·o Diretora apresenta a redação fínal do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 19, de 1993 (n' 228!92, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto da Con-venção Interame
ricana sobre a Restituição Internacional de Menores, cele
brado em Montevidéu, em 15 de junho de 1989, na Quarta 
Conferência Especializada Interamericana sobre Direito In-
ternacional Privado (CID lP-IV). · 

·Sala de Reuniões da Comissão, 2 de fevereiro_de 1994. 
-Humberto Lucena, Presidente, Júlio Campos, Relator, Na
bor Júnior, Lucfdio Portella. 

ANEXO AO PARECER N' 43, DE 1994 

Fãço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
28, do Regim:ento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1994 

Aprova o texto da Convenção Interamericana sobre 
a Restituição Internacional de Menores, celebrada em 
Monteyidéu, em 15 de julho de 1989, na Quarta Confe.
rência Especializada Interamericana sobre Direito In
ternacional Privado (CIDIP-IV). 

"·-
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Art. l~' É aprovado o texto--da Convenção Interame
ricana- sobre a Restituição InternaCiOnitl ·ac- Merlõres, cele
brada em Montividéu, em 15 de julho de 1989, na Quarta 
Conferência Especializada Interamericana sobre Direito In
ternacional Privado (CID lP-IV). 

Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão 
da referida Convenção, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição ~e_c;Ie
ral, acarrtem encargos ou compromissOS_- gravosos--ao- patri-
mónio nacionaL · - -

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em discussão a 
redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada defi

nitivamente aprovada, independentemente de votação, nos 
termos do art. 7• da Resolução n• 110, de 1993. 

A matéria va:i à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)--'- Item 10: 

Votação, em turno úniço, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 21, de 1993 (n' 227192, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção lnteramericana sobre Regi
me Legal das PrOcurações para Serem Utilízã.das no Exterior~ 
concluída em 30 de janeiro de 1975, na cidade do Panamá, 
tendo 

Parecer favorável, sob n"' 406, de 1993, da-Comissão 
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 

do dia 20 de janeiro último. 
Em votação c projeto, em turno-único. 
Os Si's. Serladores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Comissão Diretora para a redaçãO. finãl. 

Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 19 

Secretário. -
É lida a seguinte 

PARECER N• 44, DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 21, de 1993 (n~> 227, 'de 1992, na Câmâra dos Depu
tados), 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 21,_ de 1993 (n' 227,de 1992, na 
Câmara dos DepUtados), ciue aprova o texto da Convenção 
Interamerican·a·sobre Regime Legal das Procup1çõcs para se
rem utilizadas no Exterior, ·concluida em 30 de janeiro de 
1975, na Cidade do Panamá. 

Sala das Reuniões da Comissão, em 2 feVê'r'eiro de 1994. 
-Humberto Lucena Presidente Júlio Campos :.' Nabor Júnior 
Relator. Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N• 44, DE 1994 

Faço saber que o Congresso -Nacional aprovou, e 
eu, , Presidente do Senado Federal, nos termos do 
art. 48. item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1994 

Aprova o texto da Com·enção Interamericana sobre 
Regime Legal das Procurações para serem utilizadas 
no Exterior, concluída em 30 de janeiro de 1975, na 
Cidade- do Panamá. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'' Ê aprovado o texto da Convenção Interame

ricana sobre Regime Legal das Procurações para serem utiliza
das no Exterior, concluída em 30de janeiro de 1975. na Cidade 
do Panamá. 

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que impliquem modificaçáo desta 
Convenção, bem como quaisquer ajustes complementares 
que, nos termos do art. 49, I. da Constituição Federal, acarre
tam encargos ou compromissos gravosos ao_ património nacio
nal. 

Art. 2~ Este Decreto Legíslativo enhã em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em discussão a 
redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada defi

nitivamente aprovada, independentemente de votação, nos 
termos do art. 7" dà Resolução n"' 110. de 1993. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lcvy Dias) -Item 11: 
Votação, em turno único, do Projeto de: p__ççreto Legis

lativo n·• 23, de 1993 (n·· 225/92, na Câmara dos -D~putados), 
que aprova o texto do Aco.rdo entre o Governo da República 
Federativa do_ Brasil e o 9C!verno da _República da Coréia 
para- Se-rviços Aéreos entre seus Respectivos Te~ritórios e 
Além, assinado em Brasmã. cin 11 de ag0St_o d~_19-92, tendo: 

Parecer favorável, sob n''407, de 1993, da Comissão 
....:. de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
A discussão da matéria foi encerraa-ã na sessão Ordinária 

de 20 de janeiro último. 
Em votação o projeto, em turno único. 

- Os Srs. Sen'adores que o aprovam queiram pe-rmanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
À Comissão Diretora para a rcdação final. 
Sobre a mesa, redação final oferecida pela Comissão Di

retora que será lida pelo Sr. 1 '' Secretário. 
É lida a seguinte 

PARECER N• 45, DE 1994 
(Da Comissão Diretora)' 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~'23, de 1993 (nB 225, de 1992, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 ?J, de 1993 (no 225, de 1992, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Coréia para serviçOs aéreos entre seus respec
tivos territórios e aléril, assinado em Brasr1ia, em 11 de agosto 
de 1992. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 2 de fevereiro de 
1994, Humberto Lucena, Presidente, Júlio Campos~ Nabor 
J ónior, Relator - Lucídio Porte lia 
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ANEXO AO PARECER N"45, DE 1994 
Faço saber que o Congresso Nacional ~provou, e eu, 

• Presidente do Senado Federal, nos termos _do art. 
48, ifem 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVON'', DE 1994 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Coréia para serviços aéreos entre seus respectivos 
territórios e além, assinado em Brasília, em 11 de agosto 
de !992. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. I-' Ê aprovado o texto_do Acordo entre o Governo 

da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Coréia para serviços aéreos entre seus respectivos territó
rios c além, assinado cm Brasilia, em 11 de agosto de 1992. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprOvação do Congresso 
Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão do 
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complemen
tares que, nos tcrmos do art. 49, I. da Constituição Federal, 
acarretem encargos ·ou cdmpromissos gravosos ao património 
nacional. 

Art. 2'' Este Decreto Legislativo entra em vigOr na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em discussão a 
redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a rcdação final é consi_c!~rada_Qefi

nitivamerite ·aprovada, independentemente de votação, nos 
termos do art. 7" da Resolução n·' 110, de 1993. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- O item~12íoi transfe· 
rido para o último lugar. 
Item 13 

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução 
n'' 159, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assun
tos Econômicos como conclusão de seu Parecer n~ 510, 
de 1993), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rea~ 
leza (PR), a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, 
no valor de quatorze milhões e _setecentos mil cruzeiros 
reais, a preços de setembro de 1993, para execução 
de projetas de infra-estrutura urbana. 

A discussão da matéria foi encerrada Oã: seS~iaO-ordinária 
do dia 13 de janeiro último. 

Em votação o projeto, em turno úriiCo. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)~ Tem a palavra V. 
Ex• 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, é apenas para alertar 
a Mesa e a Comissão de_ Assuntos Econômicos que emprés
timos desse jaez, ou seja, de um Banco de Desenvolvimento 
para o seu Município, a partir da. aprov~ç~o _9_a _J3_~sql.uç~o 
n~ 11, não ~ecessíta mais vir aó Plenário do Sen~do, porque 
isso é facultar aos governos de Estado fazer _a sua_ própria 
política com o recurso que adrede ele já havia contratado 
e sido aprovado pelo Senado Federal. 

Não vamos atrasar nada, está aprovado. Apenas não há 
mais necessidade de se incluir, em votação, empréstimo dessa 
natureza, ou seja, o Banco do Estado dO- Pàraná, que tOmou 
empréstimo do BIRD. está recolocando esse recurso interna
mente. 

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

OSR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Em votação o proje
to, em turno único. 

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

~provado. ~ 
A Comissão Diretora para a redação finaL 
Sobre ~ mesa, redação Final oferecida pela Comissão 

Dire~ora, que será lida pelo Sr. ]\'Secretário. 
E lida a seguinte 

PARECER N• 46, DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de R-esolução n~ 159, de 
1993. 

A Comissão Diretora api-esenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 159, de 1993, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
cipal de Realeza (PR), a contratar operação de crédito junto 
ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no 
valor de CR$14.700.000,00 (quatorze milhões e setecentos 
mil cruzeiros reais), a preços de setembro de 1993, para execu
ção de projetas de infra-estrutura urbana. 

Sala de Reuniões da ComiSsão, 2 de fevereiro de 1994. 
- Humberto Lucena, Presidente - Levy Dias - Nabor Jú
nior, Relator- Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N' 46, DE 1994 

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 a Prefeitura Municipal de Realeza (PR}, 
a contratar operação de crédito interno junto ao Banco 
do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor 
de CR$14.700.000,00, a preços de setembro de 1993, 
para execução de projetos de infra-estrutura urbana. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Realeza (PR), nos 

termos da Resolução n'.' 11, de 1994, do_ Senado Federal, auto· 
rizada a contratar operação de crédito interno junto ao Banco 
do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de 
CR$14.700.000,00 (quatorze milhões e setecentos mil cruzei
ros reais), a preços de setembro de 1993. 

Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste 
artigo destinam-se à implementação de projetes de ihfra·es
trutura urbana, naquela municipalidade, dentro do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. 

Art. 2~ A operação de crédito autorizada se realizará 
sob_as seguintes condíções: _ 

a) valor pretendido: CR$ 14.700.000,00, a preços de se· 
tem bro de 1993; 

b) juros: 12% a.a.; 
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c) atualização mOnetária: reajustável pela TaXa Referen-
cial; · · 

d) garantia: ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra:.. 

estrutura urbana, através do Progarma Estadual de Desenvol
vimento Urbanao- PEDU; 

O condições de pagamento: 
-do principal: amortização em quarenta e oíto -parcelas 

mensais, com carência de doze meses~ 
- dos juros: não existe período de carêitCi-a: 
Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução de

verá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados 
a partir de sua publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE{Levy Dias) :-c:- Em. discussão a 
redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria: é dada como definitiva

mente aprovada, independente de votação, nos termos do 
art. 7• da Resolução n• 110, de 1993. 

A matéria vai à promu1gaÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Os itens 14 a 19, 
considerada a oportuna e inteligente intervenção do Senador 
Ronan Tito, são retirados da pauta, de acordo com o art. 
175, letra e, do Regimento Interno. 

São os ·seguintes os itens retirados 

-14-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 160, DE 1993 

Votação, em turno único, do -Projeto de Resolução n~ 
160, de 1993 (apresentado pela C_pgtissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n" 511, de 1993), que 
a~toriza a Prefeitura Municipal de Jesuítas (PR), a contratar 
operação de crédito junto ao Banco -do Estado do Paraná 
S.A. - BANESTADO, no valor de vinte e um milhões e 
quatrocentos tnil cruzeiros reais, a preços de agosto de 1993, 
utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimen
to Urbano- PEDU. 

-IS-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 16'1, Dlfi!Í93 

Votação, em turno úniCO, do- P'rOjeto de Resolução n.,.. 
161, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n" 512, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Mónicã (PR), a con
tratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A.- BANESTADO, no valor de dez milhões de cruzeiros 
reais, para execução- de projetas de infra-estrutura urbana, 
naquele município. 

-16-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 162, DE 1993 

Votação, em tutnó lfiiico, dõ ·projetO de Resoluçáo--n9 
162, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n9 513, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de lbaiti (PR), a contratar 
operação de crédito no valor total de dezesseis _milhões e 
seiscentos mil cruzeiros reais, junto ao Banco do EstadO do 
Paraná S.A.- BANESTADO. . 

-17-
PROJETO DE RESÚUJÇÃO N" 163, DE 1993 

Votação, em turno IÍ:nico, do Projeto de Resolução n" 
163, de_ 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de_ seu Parecer n" 514, de 1993), que 
autoriza a Prefeitura de Nova Aurora (PR). a contratar opera
ção de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., 
no valor de ':'inte e nove milhões de cruzeiros reais a preços 
de ago_s_to/93, para realização de obras de infra-estrutura urba
na, através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urba
no- PEDU. 

-IS-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N'' 6, DE 1994 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 
6, de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n'' 12, de 1994), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa (PR), 
a contratar operação de Cfédito junto ao Banco do Estado 
do Paraná S.A.- BANESTADO, no valor de treze milhões 
e quinhentos mil cruzeiros reais, destinados a obras de infra-es
trutura urbana naquela Municipalidade. 

- 19:... 
. _PROJETO DE RESOLUÇÃON"7, DE 1994 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 

7, de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parec_er n'·' 13, de 1994), que 
autoriza a Prefeitura- Municipal de Eugênio de Castro (RS) 
a contratar operação de crédito jlintó aO Barico do_ Estado 
do Rio Grande do Sul S. A. - BANRISUL, no valor total 
de- oito milhóes, trezentos e noventa e oito mil, duzentos 
e oitenta e oito cruZeiros ieais e setenta centavos, a preços 
de setembro de 1993, utilizando recursos"do FUNDOPI:MES. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 20 

PROJETO DÉ LEI DA CÂMARA N• 88, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
3~ da Resolução no 110, de-1993) 

Discussão, em turno ci~ico, do Projeto de_ Lei d<:!-_ Câmara 
n' 88, de _1993 (n' 1)33/91, na Casa .de origem), que fixa 
a joniâda de trabalho dos profissionais Ffsioterape-uta e Tera
peuta Ocupacional. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Sociãis.) 

Nos termos do art. 59. da Resolução n9 110, de 1993, 
designo o Sr. Senador Iram Saraiva para proferir parecer, 
em substituição à Comissão-de Assuntos Sociais. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores; o projeto de lei 
em epígrafe, de autoria do ;Exá~len~íssimo Deputado Sérgio 
Cury, fixa em trinta horas a jornada de trabalho dos fisiotera-
peutas e terapeutas ocupacionais. -
___ _J~~tifi~ndo a proposição seu ilustre autor argumenta 
que: ____ __ _ 

1) esses profiSslóriais de saúde, de nível superior, expõem
se, ·com freqüência, ·a doençaS -infecto-contagiosas, isto é, a 
condições insalubres de trabalho; 

2) outrOS -prõfissionaiS-àe perfil qualitativamente asseme
lhado, como o-s médicos, os' dentistas, os fonoaudiólogos já 
sã9 beneficiadOs por uma jornada semanal de trinta horas; 
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3) o antigo -DASP já fixara no passado a jornada de 
trabalho do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional em trin
ta horas semanais. 

Nota-se, portanto, que a proposição em tela procurares
tabelecer prerrogativas trabalhistas do maior mérito, atual
mente perdidas nos meandros e no~_hiatos legais. 

O Deputado Sérgio Cury apresenta _um projeto ~e rele-__ 
vante importância. S. Ex~ tenta apenas restabelecer o que 
no passado, já existia. _ · _ ·· _ - ' 

O Terapeuta Ocupacional e o Fisiote-rapeUt-a já tirth_~m 
a fiXação patã a sua jornadà de tnibaihO t!m -30 horas. Depois 
disto, esse dispositivo foi retira~o da Iegisl_ação. _ 

S. i Ex~ restabelece, colocando muito claro, que ou!ras 
profissões. também estão sujeitaS a frcqüéndas de exposições 
a doenças infecto-contagiosas e problemas de insalubridade 
no trabalho. E justifica ainda que esse meslno perfil de profis
sional, assim como outros profissionais que já têm essa mesma 
carga horária - os médicos_, __ os_ dentistas, os fonoaudiólogos 
- , recebe um tratamento que antig~mente _era fixado pelo 
DASP; e fixava também para os fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais. - 1 

Por isto, estou emitindo um parecer favorável por ser 
de grande justiça. 

É o parecer Sr. Presidente. - --

O SR. PRESIDENTE (Levy !)ias) - 0-Ral:ecÚconclui 
.. favoravelmente à matéria. ·-·· _ . 

A Presidência esclarece ao Plenário que, durante a discus-
são, poderão ser oferecidas emendas à proposiç_ão. 

Em discussão o projeto, em turrio úniCo. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 
Fica prejudicado o Requerimento n' 1.265, de I993,"de 

inclusão da matéria na Ordem do Dia. --
É o seguintç o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA- CÁMÀRA -
N• 88, DE 1993 

(N' 1.733191, na Casa de origem) 

Fixa a jornada de trabalho dos profissionais Fisiote~ 
rapeuta e Terapeuta Ocupacional. -

O Congresso Nacional decreta: 

· Art. l'' Os profissionais FisíOter~p-~uta -~- Túapeilta 
Ocupacional ficarão sujeitos à prestação máxima de 30 (tdn_ta) 
horas semanais de trabalho. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua -puhli
cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições errr contrário.-

0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presidencia 
retira da pauta da presente sessão as matérias constantes dos 
itens 21 a 26, nos termos do art. 175, e,_do Regimento Interno. 

São' os seguintes os itens ~etirf!:dos da- p'ãtita: 

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARÀ " 

. N• 167, DE i993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 59 da Resolução 

n' 110, de 1993) 
DiSc"tlSS:lo, em turnO-úi1li:o, do Pr-Ójeto de -[eJ dã-Càmara 

n• 167, de 1993 (n'' 3.529/93, na Casa de origem), que cria 

cargos do Grupo Processamento -de Dados no Qu3dfo Perma
nente de Pessoal da Sccrcta.ria do Tribunal Regional do Traba
lho da 2' Região, e dá outras providencias. (Dependendo 
de Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e Cida
dania e de Assuntos Econômicos) 

22 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 38, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 3~ da Resolução 
n' 110, de 1993) 

Discussão, em turno único. do Projeto de Decreto Legis
lativo n" 38, de 1993 (n" 270/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova os textos das Resoluções n"' 267 (E-V),268 (XII) 
da Conferencia Geral do Organismo para a Proscrição das 
Armas Nuclcare.s na América Latina e no Caribe (OPANAL), 
que alteram. respectivamente, a denominação legal do Trata
do para a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina 
e o § 2\' de seu artigo 25, bem como _o texto_"emendado do 
referido Tratado. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional) 

23 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 80, DE 1993 
(Tramitando em conjunto com os 

Projetos de Lei do Senado n"~ 97 e 106, de 1993) 
(Incluído em Ordem do Dia nos 
termos do art. 3• da Resolução 

n• 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, dÕ Pro]eto de Lei do Senado 
n·' 80. de 1993~ de autoria do Senador Jarbas Passarinho, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da ad_ição de rriicrOnu- _ 
tricotes aos produtos de alimentação que_ especifica, e dá Ou
tras providêncíãs. (Depend~ndo de parecer da Comissão de 
Assuntos Soci~s) 

24 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 97, DE 1993 
(Tramitando em conjunto com 
os Projetos de Lei do Senado 

n•' 80 e 106, de 1993) 

(Incluído el\0 Ordem do Dia 
nos termos do art. 3~ da 

Resolução n• 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, dO ProjetO de~Cei do senado -
n~ 97, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos~ que 
dispóc sobre a obrigatoriedade de fortificação dos alimentos 
básicos e dá outras providências. (Dependendo de parecer 

- da Comissão de Assuntos Sociais) 

25 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N'' 106, DE 1993 
(Tramitando em conjunto com os 

Projetes de Lei do Senadon'' 80 e 97, de 1993) 
(Incluído em Ordem do Dia nos 

termos do art. 3• da Resolução n• 110, de 1993) 
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DiscusSáo, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n'·' 106, de 1993. de autoria do Senador Marco Maciel, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da adição de micron_utrientes 
aos produtos de alimentação que especifica: (Dependendo 
de parecer da Comissão de Assuntos Sociais) 

26 
PROJETO DE LEÍ DO SENADO 

N• 125, DE 1993 
Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3~ da 

Resolução n• 110, de 1993) 

Discussão, em turno único •. do Projeto de Lei do Senado 
n·-· 125, _de 1993, de autoria do Senador Mário Covas, que 
dispõe sobre número de candidatos pelo sistema proporcional 
nas eleições de 1994. (Dependendo rle parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 12 
PROJETO DEDECRETO LEGISLATIVO 

W I. DE 1994 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n" I, de 1994 (n" 390/94, na Câmara dos 
Dcputadus), que submete à condição suspensiva a re
núncia de parlamentar contra o qual pende procedi
mento- fundado nos incisos: I c II do art. 55 da Consti
tuição e dá Outras providências. tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Pedro Simon, em substituiçãO- à- Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. favorável ao Projeto e à 
Emenda n" 3 e contrário às Emendas n'-" 1 e 2, de 
Plenário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
do dia 20 último. 

Naquela oportunidade, o Senador Cid Sabóia de Carva-
lho retirou a Emenda n" 1, de sua autoria. -

Em votação o projeto, sem prCjuízo das emendas, em 
turno único. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lcvy Di•s) ~Concedo a palavra 
ao nobre Seliador. 

O SR. RONAN TITO (PMDB -MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, não vou permitir que 
se vote essa matéria. 

Em primeiro lugar, penso que a renúncia é iiin direito 
natural, não é um direito jurídico; e é um direito pessoal, 
unilateral. 

Quando o ex-Presidente Jânio Quadros renunciou, lem
bro-me que o seu ex-Líder, Deputado Pedroso Horta, veio 
2. tribuna para dizer: ''Vamos apreciar a renúncia do Presiden
te"? O que disse o Líder do PSD, à época, José Maria de 
Alkmin: ~·Renúncia é ato unilateral, não cabe apreciação. 
Nós tomamos apenas conhecimento". 

Agora, de repente, chegamos a um assunto dessa natureza 
em que se proíbe a renúncia. Serã ql.:e não aparecerá um 
projeto proibindo alguém de suicidar-se também? Vamos pa-
rar com iSS_ó! -

O SR. Cid Sabóia de Carvalho - V. Ex• me permitr:: 
um esclarecimento? (Assentimento do orador.) Senador Ro-

nan Tito, o projeto sofreu uma emenda que visa exata_111~nte 
a atender ao que fala V. EX'!. Então, vinha suspendendo a 
renúncia, a possibilidade de renunciar. E a emenda que foi 
feita aqui, no Senado, após longas discussões - creio que 
V. Ex~ não estava presente- é no sentido de aplicar, mais 
ou menos, o espírito daquela solução que o Senado adotou 
quando do exame do caso Collor e que o Supremo confirmou, 
isto é, havendo a renúncia, o Parlamentar renunciante não 
se livra das penalidades previstas em lei, ou seja, a renúncia 
não é um modo pelo qual o Parlamentar fuja das penalidades 
que estão previstas na Legislação Nacional. Então, ele renun
cia, mas, de qualquer maneira, vamos supor que seja punido 
pela inelegibilidade, será inelegível mesmo tendo renunciado. 
É esse o sentido da emenda que aí está. Se for aprovado 
segundo o parecer do Senador Pedro Simon, vai fiCar assim: 

, a renúncia tal será acolhida, apreciada, etc., sem prejuízo 
das penalidades previstas em lei. E, conseqüentemente, como 
venho conversando com o Senador Josaphat Marinho, sem 
prejuízo do processo. Mas não escrevemos "sem prejJJ.ÍZ~ do 
processO" porque me parece que a conseqüência já ga~ante 
a existência do intermeio, que é o processo. Então, a redação 
como está atende exatamente a argumentação de V. Ex~ 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, eu pediria a 
V. Exk que relesse a ementa do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Comissão Dire
tora apresenta redação finaJ da ementa do Senado que dispõe 
sobre a renúncia do Parlamentar contra o qual pende procedi': 
mento fundado nos incisos I e li do art. 55 da Constituição. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, estou encami
nhando requerimento à Mesa, solicitando adiamento de vota
ção dessa matéria. 

·O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Sobre a mesa. reque
rimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 59, DE 1994 

Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c, do 
art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação 
do Projeto de Decreto Legislativo n" 1/94 a fim de ser feita 
na sessão de 9-2-94. 

Sala das Sessões, -Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Em votação o reque
rime-nto. (Pausa.) 

O Sr. Eduardo Suplicy -Sr. Presidente peço a palavra 
peii ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Eduardo Suplicy, pela ordem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, como a data do adia
mento parece estar definida no requerimento, eu perguntaria 
ao Senador Ronan Tito por quanto tempo está pedindo adia
mento e com qual objetivo'? 

A finalidade do projeto é evitar a renúncia de um dos 
Parlamentares que serão julgados pelas respectivas Casas, Câ
mara e Senado, para que não se inviabilize- o processo de 
cass~ção de mandato ao qual estaria sujeito. Se o requeri
mento de adiamento determinao;se a aata para daqui a um 
mês ... 
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O SR PRESIDENTE (Levy Dias) -0 requerimento pede 
adiamento para o dia 11 de fevereiro. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- ... eu solicitaria ao Sena· 
dor Ronan Tito que abreviasse a data para não prejudicar 
o propósito, a intenção do projeto, já que, pelo que pude 
assimilar, o Senador deseja reflexão maior snbre o conteúdo. 

O Sr Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
ao_ nobre Senador, pela ordem. 

O SR JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria de 
fazer urna solicitação a S. Ex~, o nobre Senador Ronan Tito, 
no sentido de pedir um adiamento para amanhã - o que 
não impediria novo adiamento -_para que S. Ex~ pudesse 
examinar com mais profundidade a matéria. Se no entendi· 
mento de S. Ex~ ou de qualquer outro Senador a emenda 
a que se referiu o nobre Senador Cid Saboia de Carvalho 
atender às preocupações de S. EX" e de to_dos os demais Sena
dores, inclusive às minhas, pode-se considerá-la. Penso que 
a renúncia é um ato que não se pode evitar e nem se proibir; 
por isso, S. Er poderia examinar essa questão num prazo 
de 24 horas. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador pela ordem. _ 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senadores 
Eduardo Suplicy e Jutahy Magalhães, creio que o te_mpo é 
exíguo. Sei que a emenda do Senador Cid Saboia de Carvalho 
atende às necessidades, mas não sei se a Cârn_ara vai derrub3r 
a emenda. Como foi a -Câmara que aprovou o projeto, pode 
fazê-lo. A emenda retorna à Câmara e pode ser derrubada. 
E mais uma vez seremos alvo de_ chacota, por essa imbecilidade 
jurídica. 

Quero antes acertar com as Lideranças- da--C-Amara dos 
Deputados para saber se, uma vez aprovada nesta _Casa, a 
emenda não será derrubada lá. Caso_ isso ocorra_- repito 
--...:.estaremos com.etendo outra imb~cilidade política. Quantas 
já fiZemos e5te ano, nesse furor persecutório que vivemos 
atualmente? Estamos loucos para restabelecer .a inquisição 
- não tão santa quanto a outra - ou O macarthismo do 
moralis~o. E para isso vamos cometer todos os impropérios 
juódicos. 

O que quero diZer, Sr. Presidente, é que preciso do prazo, 
inclusiVe para consultar as Lideranças da Câmara dos_ Depu
tados, pará garantir que a emenda não será rejeitada na Câ
mara. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Ex• mantém 
o requerimento para o dia 11? 

O SR. RONAN TITO- Pode ser para a próxima guarta· 
feira. Não tenho calendário aqui. Gostaria que consultassem 
para ver a próxima ·quarta-feira. -

O Sr. Eduardo Suplicy- Seria no dia 9, Sr. ~resi~ente. 

O SR. RONAN TITO - Resta saber se teremos sessão 
ordinária no dia 9. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Dia 9 de fevereiro. 

O requerimento do Senador Ronan Tito estabelece a 
data do dia 9 de fevereiro. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovado. _ 
A matéria constará da Ordem do Dia na data fixada. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) Esgotadas as matérias 
constantes da pauta. Concedo a palavra ao nobre Senador 
Jutahy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores, 
encerrado o chamado ciclo revolucionário, alimentaram~se 
em nosso País expectativas de que se instaurasse, de forma 
definitiva, um regime democrático vigoroso, capaz de expres
sar, por um lado, a legitimidade da soberania popular e, por 
outro, assegurar a estabilidade institucional largamente aspi
rada. 

A Nação estava cansada das crises, das distoi-çoes operá
das no sistema representativo, que ofereciam aos olhos de 
todos um quadro desalentador. A ausência de equilíbrio nas 
representações regionais e a man_ifestã influência do poder 
económico na disputa dos pleitos eleitorais constituíam o ali
cerce sobre o qual se erigia o edifício político brasileiro. 

Alimentava-se, com fundadas razões, a esperança de que. 
com a recoilstitucionalização de nossa vida política, esses pro
blemas seriam superados. Instituir-se-ia, em plenitude, a sobe
rania da vOOtade popular transfundida em nosso regime repre-
sentativo como mola mestra do processo democrático. · 

Infelizmente e injustificadamente tal fato não oco_rreu. 
Pode-se até mesmo afirmar qUe a ausência de proposições 
inovadoras nessa matéria significa defeito capital da COnsti
tuição de 1988, óbice responsável pelos circunvolteios com 
que passou a viver a Nação, decorridos já mais de cinco anos 
da promulgação da Carta. 

Não constitui novidade para ninguém que sistema políti
co-partidário e sistema eleitoral consubstanciam uma equação 
só. São dois teimas de um só binômio cuja conjugação adequa
da é fundamental para o aperfeiçoamento do regime repre
sentativo. 

Não será necessário percorrer os olhos pela experiência 
história alienígena para certifícar essa verdade inconteste. Por 
isso peço a V. E~s que me dispensem de trazer à colação 
exemplos concretos onde esses dois sistemas, adequadamente 
estruturados, operam a verdadeira esséncia do regime demo
crático. 

É por todos largamente conhecida a experiência represen
tativa em países como os Estados Unidos da América, a Ale
manha, a França, a Itália. Quem tiver o mínimo de experiência 
na vida pública, ou, em não a tendo, for fíel observador dos 
fatos, denunciará de pronto que, sem partidos políticos fortes 
e ideologicamente estruturados, com disciplina ógida e funda
mento legal bem circunscrito, não se terá nunca urna demo
cracia sólida. 

Isso_ também é verdade no que concerne aos sistemas 
.eleitorais. A experiência republicana brasileira tem demons
trado _que o sistema proporcional puro, persistentemente con
sagrado em nossas. constituições, não se afeiçoa mais à reali~ 
dade política de nosso teropo. Ele permite a eleição de candi
dateis sem vínculos históricos com as regiões e a população 
que aspiram a representar. 

Com uma sociedade heterogénea, marcada pelo plura
_lismo e pela diversidade, o Brasil não pode persistir ness_e 
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vicio quase renitente do sistema proporcional exclusivo.· Ele. 
na verdade, escamoteia o verdadeiro sentido da represen
tação, oferecendo um desastroso· quatiro em que influencias 
e injun:ções de toda ordem desnaturam a verdadeira essência 
da vontade popular. -

Consciente âa gravidade desse problema e_de sua inextrin
cável relação com os destinos de nossa pátria, propus-me a 
oferecer uma proposta de emenda à Constituição, no atual 
processo rcvisional. que altera as disPosições contidas no art. 
45. 

Depois de muito meditar c observar a estrutura e o funcio
namento dos si5tcmas de representação c seu funcionamento 
em ou_tros países, entendi que o jdeal para o Brasil seria adotar 
urna linha intermediária entre o sistema proporc_ional e o siste-
ma distrital puros. - __ -

Essa linha intermediária, que se consagrou como sistema 
mistO, ensejará cj_ue os represeri.tantes do povo na Cámara 
dos Deputados sejam eleitos segundo duas fórmulas. Metade 
pelo critério majoritário, em distritos uninominais, metade 
pelo critério prOporcional, mediante listas par~id~rias hierar
quizadas aprovada-s nas -respectivas comissões.-- - -

E as alternativas não podem escapar desta bipolarização: ou 
se adota o sistema eleitoral majoritáriO puro ou o sistema 
misto. 

Transitar do sistema proporcional puro para o sistema 
distrital purO significa correr o risco de __ substituir um risco 
por outro. Como o demonstra muito bem o cientista francês 
Maurice Duverger, talvez o mais importante estudi_oso da fe
nomenologia partidária e eleitoral no mundo moderno, assim 
como o sistema proporcional puro enseja a piOlifCração de 
legendas partidárias, o sistema distrital puro pode implicar 
progressivo reducionismó, estiolaiido a vida dos partidos ao 
esquema do bipartidarismo. _ 

Minha proposta, como- já afirriteí, inspirOu-se e·m alterna
tiva de equilíbrio, buscando a solução intermediária entre 
as varifagens de um e de outro sistema. É essa proposição 
que .. estou certo, será enriquecfda com a prudência, a sabe
doria e a experiência político-representativa de meus ilustres 
Pares. 

Guar_do_, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fundada espe
rança de que:-avançando nesse campo fundamental, estaremos 
ãCautelando superiores ínteresses- -nãcioilais- e preservando 
aquilo que a democracia contém de mais belo e essencial: 
a lídima representação da soberania popular. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Dispõe mais a proposta de emenda. A soma dos votos 
obtidOs. cm todos os distritos de uma unidade federada, pelos 
candidatos de cada partido, servirá de base para a distribuição 
das cadeiras. de modo a ass_egurar..:se a representação propor-
cional das legendas. O SR. PRESIDENTE_(Leyy Dias) ~_Concedo a palavra 

Ocorrendo a hipótese de 0 número de cadeiras conse- ao nollrc Sinador Nelson Wedekin. 
guidas por um partido ser maior de que o de deputados eleitos O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
pelo critério majoritário, o restante das vagas deverá serpreen- seguinte discurso.) - Sr.. Presidente. _Sr's e Srs. Senadores: 
chido pelos candidatos da lista respecriva. é pda segunda vez 4ue, no curto espaço Je alguns <;!ias. compa-

A vança mais a proposta. Piopõe que o-número ÚJtal de rcç_o_a esta tribuna para denuncia-r fatos de moralidade duvido-
deputados, bem como a representação por Estado e- pelo Dis- sa, irregularidades cometidas por autoridades executivas. Ho-
trito Federal. seja proporcional à população. Proíbe, ainda, je. pretendo levar ao conhecimento desta Casa mais uma ma-
a adoção de cláusula que ex.clua partido de representação nobra realizada no atual Governo do Estado de Santa Cata-
da Câmara dos Deputados em decorrência de votação obtida. rina, agora dentro da Centrais Elétricas _-de_ Santa,_ Çatarina 

Essas são, em linhas gerais, Sr. Pre_§>iden~ .• nobres Sena- S.A ... -::--CELESC.- ---
dores, as principais diretrizcs da proposição, cujo apoio invoco Como todos o:-. Hu~treS colcgàs sabem. a Cclescé a conces-
aos ilustres membros desta Casa. sionária estadual_ prcs_tadora de serviços púhlicos de distri-

Creio que, com essas-pro-vidências, cÕnsegüiremOs íriSii~ buição de cnc_rgia clétrica. Jc Santa Catarina, empresa cujo 
tuir entre nós uma estrutura partidária sólida, com nítidos quadro profisSiOnal é exemplar, ·um dos legítimos orgulhos 
contornos_ e proposições claras-. Fugiremos da debilidade assi- do povo catarini:':nsc. 
nalada por Bolívar Lamoun~Cr, debilidade rcspo_!lsável. entre Pois bem. no último dia 19 de maio último, foram leiloa-
nós, por um sistema partidário frouxo, permissivo e incapaz, das no mercado sl.!cundilrio. na Bolsa de Valores do Estado 
tão bem caracterizado na atual mixórdia em que grupos, fac- de São Paulo. cerca de 112 milhões de ações preferenciais. 
ções e interesses subalternos aspiram cognominar partidos classe "'B"'. emitidas pt.:'la C e lese e que ·ttnharrL~do_ dadas 
políticos. pelo Goverrio do E<:>tado em pagamento de débito se_u._,_ no 

Hoje não pare_cem remanescer dúvidas de que o sistema valor acumulado de vinte e cinco milhôt!s de dólares, relati_vo 
eleitoral proporcional puro, mediante o qual fõrã.m escolhidos_ à operação de financiame-nto. cujci credor titula'r era a firma 
os membros da Câmara dos Deputados, das as.sembléias legis- instalada no Brasil Morgan Grenfell d() Brasil Assessoria c 
lativas e câmaras de vereadores, não tem concorrido para -ParticipaÇões Ltda~ empreSa do conglomerado_estr_angéiro ca-
estabilidadc de nosso .sistema político-institucional. Pode-se pitaneado pdo Morgan Bank. 
mesmo afirmar, sem receio-de incorrerem erro_, se rele respon- _ O que é lamcntüvel neste fato aparentt.:rnente corriqu_eiro 
sável pela instabilidade crónica que nos acostumamos a_teste- sao as circunstânCia~. o:s ohjetivos e o iesultado da operação. 
munhar. extremamente danosos à imagem da concessionária eStatal 

Com efeito, quais têm sido asconseqüêncÚtS·dO chamadO e aos intert:!:s:scs dü E:stat.lo de Santa CaJarina e do Brasil, 
voto proporcional puro em nossa vida política? Sem -dUvida, confonrii passO a relatar- a todo o Plenário. 
inúrileras. Mas a mais grave é a multiplicidade c pulverização As ações em negócio foram oriund~s de uma bonificação, 
dos partidos políticos, criando sérias dificuldades a sucessivos_ de f_undamento artificial, dçcidida, em "".de março deste prc-
govemos, em seus três níveis, na formação dC_maiorla-pãrta- · sente ano. pela Assembléia Geral Extraordinária daquela so-
mentar estável, base indispensável à concretização dos respec~ ciedade, controlada pelo Governo de Santa Catarina, na pro~ 
tivos programas político.;administrativos. ·. porção de uma nova ação Para cada duas possuídas. 

Torna-se imperiosa, portãnto, a alteração -dos sistema O fundamento artifici-ª.!_ advém da çig:unstância_ de_ que 
eleitoral vigente para: as eleições à Câmara dois DeputitUOs. --· O exercidO ã"rltaior. Conforme comprova o Balancete Patrimo-

.. ·. ...... ···- ......... ··~- .... -· ··-··-··--· ·-- --...,.. -· 
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nial. publicado em O Estado, órgão da imprensa de Sanw 
Catarina, cm 20 de maio. no dia seguinte ao de leilão, balan~ 
cete este relativo a período encerrado em 28 de fevereiro 
de 1993, demonstrava um prejuízo acumulado de quase duzen~ 
tos bilhões d~ cruzeiros, sendo que. no exercício de l9l.J2. 
o próprio edital da licitação explicitava prejuízo de aproxima~ 
damentc quinhentos c quinze-bilhões de cruzeiros. A fonte 
comábil dos recursos da bonificação, portanto, não se deveu 
à legítima formação financeira com base nos lucros do exer
cício anterior. mas de res<;:rvas, meramente contábeis. de ca
pitaL 

O Governo do E:-;tado possuía. antes da bonificação. 224 
milhões de ações preferenciais da mesma classe. adquirindo 
as 112 milhões leiloadas exatamentc pela honíficação artificial~ 
mente emitida. Apesar de tal venda não alterar o controle 
acionário do EstaJo- que continua .scndo..de 9L7 por cento 
das ações ordinárias -, sua participação global no capital 
da Cslesc caiu de 7::!.5 por cento pãra apenas 54 por cento. 

E claro que este tipo de operação pode ser repetido envol~ 
vendo açõe!:i. urJinária!:i., precedentt: que nos preocupa. puís. 
por vias tortuosas, poderia ucuhar o Governo do Estado trans
ferindo o efetivo controle, a preços aviltados. de forma miste~ 
riosa. imoral e ilegal. a grupos privados. Pior ainda seria se. 
Veladamente. a tranSfL•rência SC desse 

0
3 grupOS CStrangeiTOS 

-por intermédio de suas representantes, empresas de capi-tal 
não~nacional instaladas no Brasil - contra a soberania e o 
interesse nacional. e totalmente em oposição ao que dispõe 
o artigo 176, panigrafo primeiro. da Constituição Federal. 

Mas as contrariedades aos interesses pUbticos nacionais 
não param aí. Vejamos a que preço tal transferência se deu. 

No caso presente, a propriedade mobiliâria, por não en~ 
volver - ainda - ações com direito u voto, foram pronta
mente alienadas a interessados outros, _que aderiram tempesti~ 
vamente aos termos do edital. rendendo o equivalente a 19,45 
milhões de dólares, a valores de câmbio do dia do leilão. 
Aparentemente, portanto, fora um excelente negóciopara 
o GoVCrno do Estado. pois, em tese,liquidou um débito de 
25 milhões de dólares equivalentes, ou seja. quase 78 por 
cento deste total. Ledo engano! Na verdade, o valor de mer
cado dos títulos da dívida externa brasileira - que é __ uma 
boa referência da realidade econômic_a naci_9nal - apresenta 
em média um deságio de 60 por Ce-nio-. o que significa que 
a dívida poderia ser paga por dez milhõe"s- de dólareS.- em 
dinheiro. Houve, então, de fato, não prejuízo mas um ganho 
auferido pelo grupo Morgan de 9.45 milhões de dólares! 

A resultado mais desanimador chegaríamos, Sr. Pr:esiM 
dente, se tomássemos o valor patrimonial das ações leiloadas. 
com base no referido balancete patrimonial de 28 de fevereiro 
passado. Nesta linha de cálculo, convertendo~se em dólares 
pelo câmbio do mesmo dia, chegaríamos ao incrfvel valor 
-pasmem, senhores! -equivalente a 79 milhões de dólares! 
Como vêem. seriam 54 milhões a mais ao valor de face da 
dívida c 69 milhões superiores ao real montante financeiro 
da mesma. 

É, sinceramente, uma decisão singular esta, a que foi 
tomada pelo Governo do Estado de Santa -catarina. Muito 
mais bisonha ainda se torna, quando constatamos que, embora 
o débito seja de responsabilidade da Estado, o perfil do pas~ 
sivo da sua vinculada, Celesc, fr:uto de se~_ passado té_cnica 
e economicamente rigoroso, exibe urri baiXo nível de endivida
mento, com um exigível próximo de 50 por cento de seu 
ativo total. 

Mais estranha torna~se tal decisão~ quando se sabe que 
a Lei n" ~U131. sancionada dois meses c meio antes do leilão. 
em 4 de março de FJ93, autorizou a eliminação de todos 
os débitos das concessionárias de serviços púhlicos de energia 
elétrica para com o~ agentes federais. por meio de compen~ 
sação dos crédito:-. reeonht:cidos como déhito da União. t!'m 
favor das conces~ionária!i., crédítos estes apropriados nas cha
madas Contas de Resultados a Compensar - CRC. meca~ 
nismo contábil em que se acumularam, ao longo dos anos, 
todas as insuficiênci<.IS tarifárias decorrentes de mais de década 
de política restritiv~ governamental. E o prazo desta compen
sação termina agor~·- por for~·a de dispositivo dessa lei. cm 
30 de junho corfl!Tite. Nada de compensação a longo prazo. 
portanto. Os beneficios da lei, quanto às insuficiências do 
passado, são iminentes. 

Por outro lado. o citado diploma l!.!gal autoriza ainda 
a desequalização tarifária, o que tem. em termos correntes. 
propiciado uma forte e rápida recuperação da:\ tarifas de cletri~ 
cidade no presente. conforme recente autorização de aumento 
real de 8 por cento dada à Celesc. no mês de maio passado, 
pelo órgão controlador das tarifas, o Departamento Nacional 
de Águas e Energia El~trica- DNAEE. Outros cinco aumcn~ 
tos reais, todos de oito por cento acima do índice mensal 
de innação. serão outorgados à Celcsc por esse órgão federal, 
acumulativamente. até outubro próximo. 

Com todas estas prerrogativas da lei, já amplamente diM 
vulgadas. discutidas, e fartamente sabidas pelos investidores 
e autoridades envolvidas. à data do negócio de dação em 
pagamento. dia 2 de ahril, conforme divulga matéria da in
fluente Gazeta Mercantil, à página 27 da edição de 20 de· 
maio. ousou o Governo do Estado cometer tamanho desatino 
para com o erário públicu estadual. 

O mercado bursátil. contudo, na velha lógica capitalista 
de auferição de ganhos. sobrt!'tudo rápidos, registra um sinal 
de sentido inverso ao do Governo Estadual. No pregão do 
dia 16 último, dezenovc sessões após o do leilão, o preço 
de negócio realizado da mesma ação preferencial, classe "B'~. 
da Celesc estava em doze mil cruzeiros por unidade. 83 por 
cento superior ao do leiloado. ou seja, 47 por cento, descon
tada a inflação do período! 1 , 

E vem ainda o Secretário .da Fazenda, Senhor Luii Fer~ 
nando Merdine alegar, como registra o Diário Catarine-nSe, 
de 20. de maio, ·•que foi feita ótima operação".· É de fato 
muita desfaçatez, ingenuidade. venalidade, ou tuçio junto, 
o que existe por trás desta incrível dilapidação da Fazenda 
estadual. 

Ótima operação para quem, pergunto eu? Só se for para 
ele, além. obviamente, dos investidores envolvidos na nego~ 
ciata.-

Oesta maneira, venho, diante de fatos tão evidentes de 
malversação dos negócios públicos do Estado, pedir, do alto 

. -da dignidade desta tribuna, as providências cabíveis junto 
ao Ministério Público FederaL na pessoa de seu máximo diri~ 
gente, o Procurador-Geral da República. uma vez que tais 
-negócios envolveram ações e imagem de uma _concessionária 
de serviços púhlicos federais. de forma a que se apurem as 
responsabilidades penais dos atas cometidos, e assim se evite 
a concretização do prejuízo ao erário estadual. 

Finalizando, Sr. Presidente, ao lado destas providências. 
requeirO ainda, aos ilustres deputados da Assçmbléia Legis
lativa do Estado, a iristauraÇ-ão de processo que vise ao julga
mento· dos a tos do Secretário da Fazen-da e, coativamente, 
do Governador do Estado, de maneira a enquadrá-los e~ 
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crime de respon~abilidadc, conforme determinam os artigos 
75 e 72, inciso V, respectivament<;_, 9~ ~larividente e ín,tegra 
C6nSHt"uíção" dO Estado de Santa Catarina. É o que todo o 
povo catarinense exige. 

Muito Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Concedo a palavra 

ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MA.CIEL (PFL - PÉ. Pronuncia o se- ~ 
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadore~:_ 
gostaria de dar ênfase á nova etapa de expansão do -~-~_!_<?POrtO 
Internacional dos Guararapes no Recife, hOje -dOtàdo de infra
estrutura em condi_ções de recebl!r o fluxo de passageiros e 
cargas no Estado. E um aeroporto bem localizad_o ~ instalado 
em tennos operacionais que oferece padi"ões diferenciados 
de segurança e conforto ao visitante. 

Em 1981, quando exercia o cargo de __ Governador do Esta
do de PernambucQ, dei início. em cooperação com o Minis
tério da Aeronâutica, à execução do_ Plano de Expansão e 
Modernização do Aeroporto dos Ouararapes que visava à 
ampliação da pista de pouso e decolagem. de 2.450 para 3.000 
metros; da reforma e ampliação do terminal de passageiros 
e do pâtio de manobras das aeronaves. Daí resultou que o 
aeroporto passou a receber aviões de_ grande p_Qrte das rota_s 
internacionais, e ao mesmo tempo oferecer melhores condi
ções de conforto e funcionalidade aos passageiros. 

Com satisfação, venho acompanhando a continuidade do 
processo de expansão e _melhoramento do aeroporto, hoje 
o 3-~ do País em fluxo internacional de aeronaves e que repre
senta 15% do movimento nacional de passageiros. 

O Plano de Expansão do Aeroporto teve, através do 
Infraero, prosseguimento ·em_ 1990, com investimentos nos 
exercícios de 91 a 93, estimados em quatro bilhões de cruzeiros 
reais. a preços atualizados. Tais investimentos foram direcio
nados para obras de reforma e ampliação das salas de embar
que e recepção de autoridades, climatização de todos os am
bientes, modernização das esteiras rolantes na ârea de recep
ção de passageiros~ am-pliação do desembarque internacional 
e· doméstico, restaurãção de obras pertencentes ao acervo 
do aeroporto, de artistas pernamhucanos internacionais famo
sos, como Lula Cardoso Ayrcs e Francisco Brennand, e con~
trução do free shop, ainda não iniciado. 

Em decorrência dessas obras, houve um aumento na Capa
cidade de embarque, de 980 para 1800 passageir~s e de desem
barque, de 850 para 2000 passageiros._ Esse conjunto de obras 
atende ao fluxo turístico, oferecendo aos usuários serviços 
especializados e de alto padrão de atendimento. 

Desejo, também, salienta~ que foram desenvolvidas ações 
voltadas para uma correta integração, nOieierido Aeroporto, 
dos diversos órgãos governamentais, mormente da Polícia Fe
deral e de inspeção de saúde~ 

Com este_ rápido registro, Sr. Presidente, desejo ressaltar 
o trabalho dedicado do Ministério da Aeronáutica, através 
do Infraero, do Coronel Ivan de Azeredo Vida!, à frente 
da Superintendência Rcgionã.i do Infraero, que conta com 
a colaboração do Engenheiro João Pereira do Vale Filho e 
de _competente equipe. 

Cabe, finalmente, apelar ao Ministro da Aeronâutica, 
Brigadefro Lélio VIana LobO, Para que continue a apoiar 
as obras e ações que_ se realizam no Aeroporto, pois frata-se 
de medida de fundamental importânCia para Pernambuco e 
a região nordestina - seu dcs~nvolvimento e. sobretudo, o 
exercício 'de suas vocações turísticas e de prestação de serviços. 

O SR. PRESIDENTE (Lcvy Dias) -Concedo a palavra 
ao nobi-e Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguin
te discurso.) - SL Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, nos 
anos 50, em meio a uma fase política turbulenta da vida nacio
nal, o _Presidente Juscelino Kubitschek conseguiu criar Uma 
aura de ufanismo e d_e _çon(i3nÇa no espírito do brasileiro 
médio com a execução de seu ambicioso Plano de Metas, 
responsável pelo revigoramento _da -indústria nacional e da 
siderurgia, pela criação do parque automobilístico, e pela mar
cha para o Oeste, com a definitiva implantação de Bras!lia. 
Decorridos 33-anos de inauguraçãO- da capital, qualquer pes
soa, em sã consciência, terá oportunidade de constatar que 
a sua implantação- constituiu marco de desenvolvimento de 
toda a imensa fronteira Oeste do-Brasil. 

Na década de 70, sob o Governo do Presidente Emüio 
Garrastazu Médici,- tomarain-se medidas fundamentais no sen~ 
tido de efetivar a política de desenvolvimento do Oeste brasi

. Ieiro. Entre os marcos históricos dessa nova marcha pioneira, 
tivemos a implantação de grandes rodovias estratégicas cortan
do o coração do Brasil, como a BR~I63, a Cuiabá- Santarém; 
a BR-364, a Cuiabá - Porto Velho, assim como os meios 
indispensáveis para que fosse demarcado o Projeto de Coloni
zação do Nortão, como ficqu conhecido o programa de desen
vo!Viffiento do Norte de Mato Grosso. 

A determinação do Governo Central em investir recursos 
no desenvolvimento daque~as vastas e ricas extensões do terri
tóriO n'acional, ;1té então abandonadas à própria sorte, t~ve 
-o mérito de despertar todo o Brasil para a importânCiato 
Oeste:, de_ tonando um dos mais importantes fluxos migratór os 
registradoS rieste País, nos tempos modernos. Diversas cida es 
foram criadas, ocasionando intenso crescimento demográfico~ 
o que gerava problemas típíCos- de uma expansão obviamente 
desordenada. Porém, o crescimento populacional denotava 
o progresso e a firme ~eterminação dos brasileiros de ocupa
rem aquelas imensas e ricaS faixas de nossO territórío. 

A ârea Norte de Mato Grosso, marcada por rios da Bacia 
Amazónica, cofnO o Jure.m3, o Teles Pires e o Xingu, tinha, 
até 1960, uma das mais baixas deflsidades demográficas do 
mundo, com os seus 62.500 habitanteS; além das populações 
indígenas. De leste para oeste, os municípios que a compu-::-
nham eram Barra do Garças, Chapada dos Guimarães, Rosá
rio-Oeste, b"iamaJ).tlno e Aripuanã. A seringueira· geraVa a 
prinCipal atividade econômica, localizando-se ao redor dos_ 
formadores e afluentes dos rios J uruena e Teles Pires. A mine
ração do diamante e do -ouro eram atividades económicas 
tradicioriais em Barra do Garças e Diamantino. 

Si. Presidente, Srs. Senadores, um projeto de coloni
zação, posto em prática nos anos 50, resultou, mais tarde,
na criação do município de Porto dos Gaú-chos. As frOnteifis 
desses municípios se confundem- Com as do próprio -EStaao 
de Mato Grosso, na divisa com os EStados do Pará e Amazo
nas. Depois de 1960, toda essa área sofreu um processo de 
grandes transformações, resultado, em 1985, na criação de 
19 municípios, que têm uma população de 420 mil habitantes. 
aproximadamente. Em 1986, a mesma região assistia a criação 
de mais 16 municípios. - -

As políticas postas em Práticã. na década de 70, incluindo 
a divisão dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do~-
Sul favoreceram um rico cíclo de transformações económiCas 
e s~ciais em torla aquelã-r~gião. Pela primeira vez~ o Brasil 
conheceu o êxito de um modelo privado de colonização, que 
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alavancou o desenvolvimento agropecuário em Mato Grosso, 
integrando aquele vasto território ao mCfcãdo brasileiro. 

Esse surto de progresso, antes nunca visto em meu Esta
do, Sr. Presidente, Srs. Senadores, afigurou-se possível graças 
aos investimentos aplicados, pelo Poder Central, na ~riação 
de uma infra-estrutura básica, assim como na instituição e 
estímulos financeiros que ~-atraíram investidores priVados para 
aquela imensa área. A utilização· adequada de terras devolut~s 
ao norte do Estado, verificada a partir da década de 70, permi
tiu ·a venda de dois milhões de hectares-a-particulares, impul
sionando a ocupação de imenso universo territorial vazio. 
Uma nova sociedade começou a se formar ao nort~_de Mato 
Grosso, para satisfação de todos nós. · · ~-- _ -

Gaúc_hos, mineiros e·parãnaenses compunfiam··esSâ rita 
corrente migratória em direção ao norte de M~to Gro~so, 
ajudando o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. 
assim como a ocupação dos imensos espaços vazios. Pequenos, 
médios e grandes proprietários convivert1 pacificamente para 
criar urna estrutura económica onde antes nada existia, a não 
ser a terra, cm seu estado natural. O prOcesso- de coloófzaÇão_ 
incorporou, assim, vasta região do p-aís à sua-.e~ó:ilorillá, crian~ 
do expectativas otimistas em meu Estado. _ __ _ · 

A aaricultura de subsistência passou-a- -cõfiViVeYcom- á 
lavoura de grande escala econômica do cai_é, aa -p~entá :do 
reino, da seringueira e do guaraná- do iníció-~a colonízação 
-até as culturas temporárias e de grande rendtmento econó
mico, como as do arroz, da soja e do niilho. A __ prindpal 
artéria de movimentação das riquezaS Cn-âdaS "nesses-vaStOs 
territórios, a partir do Norte e de Cuiabá, ponto ~e passage'? 
e intermediação -da produção agrícola e da m~~eirã,_ é a 
BR-163, a rodovia Cuiabá - Santarém. _ _ 

Acontece, Sr. Presidente, Srs. St!Jlàdotes~. ·:que-depois da 
fase de intenso desenvolvimento_, graças -ãs ãtenÇqeS deferidas 
pelo poder central e rnaterializ~das concr~tame~ue em ~nves~~~-: 
mentes na infra-estrutura bástca e em mcenttvos e _mvestl
mentos da iniciativa privada no setor produtivo~-Mato Grosso 
voltou a experimentar uma fase de cornp~et~- abandono. ~. 
desatenção do Poder- Central com aquela area de nova fron
teira económica redundou no empobrecimento-das populações 
que acreditaram em ajudar para ciiaf riqllé:Zãse-ocüpar tt:!rritó-
rios antes vazios. · 

Um dos principais ínsumm-. a:·energüi, falfa ·e-m meu f:sta
do, uma vez que o governo Federal paralisou as_ obras de 
construção da indispensável usína hidrelétrícâ -de Manso, ale
gando falta de recursos para prosseguir em sua construção. 
A· falta de cuidados com u111a região que tem mais a dar 
do que a receber resulta em prejuízos para Mato Gross?_ e 
para o próprio País. A desatenção e o descaso com uma regtao 
potencialmente rica mostra como o Brasil está ó~fão de _um 
Governo criativo e, mais ainda, de um verdadeiro Projeto 
Nacional. 

Era o qtie tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Se?~d~res. 

O SIL PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador _Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pr6nuncia 
o seguirtte discurso.) -Sr. Presidente, S~s e Srs. Senado~es, 
é com pesar que registro o falecime:nto, no ú~timo ?ia. 28 
de janeiro, na antiga capital da República, do emmente Junsta 
Pauli no Jacques, Professor Eménto da UERJ, fundador da 
Academia Brasileira de Letras Jurídicas ç mestr~ co~~agra~<? 
de várias gerações de servidores de cultores do direito. Em 
nome dos que tiveram o prazer de conviver· à aprender com 

aquele consagrado juri~cohsulto. d~i~o ri~s AnaíS"ã"'~~f~·S~o~' 
do pesar de todo o povo fluminense. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra 
à nobre Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MAR!SÉ (PRN - MG. Pronuncía o 
seguinte discurso.) -Sr. Pres~dente, Sr~s e Srs. Senadores, 
no mundo todo, a chamada teoria neóUP0al começa a retllar: 
Finalrnerite. intelectuais, governos e cidadãos perceberam-que 
a prívatização desenfreada não· é o Dl:elh~r ~-ou o úni:-o, 
como dizem certos teóricos- ~-~iQ c!e C<?_~ bater a r~-ç:ess~~'. 
Ao contrário, o neoliberalismo, com sua crença cega nas leis 
do mercado, vem mOstrando que pode agravar as conseqüên
cias da recessão sem conSeguir a tão almejada estabilidade 
económica. - - , 

O liberalismo, pela sua insensibílidade soci_ftl, pode, isto 
sim, aprofundar o desemprego sem aumentar a efid~nci~ das 
empresas privadas, sem reduzir o_ preç~ d_as merçadonas -~
sem melhorar a prestação de serviços pubhcos, ao contrá:no 
do que alardeiam seus defensores_. Na econom~a. o liberal~smo 
tem como_ meta a redução do Estado e seu total afastamento 
da vida 'eConómica, a fim- de que os agentes livremente eStabe-
leçam suas regras. _._ ., _ -· 

Acontece que -o Estado não é o vilão .causad9E de tq~':h~s 
os males socioeconômicps,_ nem a 'e_cbõómià de mercádo .é. 
a poção mágica para todas as maú1áS-dOS-n0s_sos-dias. Enfím.;· 
chegou o momento de restabelecer a racionalid~d_e. o,Es~do 
deve, em muitos casos, interferir na vidaeconômíca para evttar 
os abusos dos mais fortes. De outro lado, sabe-se qu~ as 
leis do mercado não estabelecem a verdade definitíVa-, porque 
o que as dita é a busca do lucro. E;_ hoje, busca-se o·Jw::;:ç:> 
mesmo com práticas comerciais desl~ais, como a formaçao 
de cartéis e a venda de produtos por preços super ou subfa-
turados. o-' ~- ,- • 

Podemos citar muitos exemplos práticos do fracasso dessa 
tese. O mais visível é, sem dúvida, a estagnação sof:ida pel~s 
Estados Unidos, o país mais rico do mundo, que amda hoje 
paga um elevado custo social pelo liberalismo- ortodoxo impos
to durante os oito anos da administração Ronald Reagan. 
Na Europa, a Inglaterra -que sofreu b neoliberalis~o_impoS
to a ferrO e fogo pela inflexibilidade de Margareth Thatcher. 
-- amarga, hoje, elevadas taxas de- desempr~~o, sem que 
tenha recuperado sua perdida pujança econômtca. - - · 

· Bem mais perto de nós, ternos o caso argentino, onde 
se deu uma privatização selvagem, com a passagem de -~~ 
valioso património público para o controle de empresán.os 
internacionais. Mais do que privatização, lá se deu a desnacto~ 
nalização. A Argentina, é verdade, conseguiu reduzir ajn~a
ção e estabilizar Sua economia. Mas pagou um preço mUito 
caro: tem um elevado índice de_ desemprego e- suas cla~ses 
mais pobres sofrem com o custo de vida dolarizado .. Equtpa-. 
rados à moeda norte-americana, os produtos argentmos per
dem competítividade no mercado intetttacíonal. 

Com isso, tivem,_os oport~:~nidade de ver fraca~s~r no mun
do todo a ortodoxia liberal. De õutró lado, também pudemos 
descobrir que em muitos países -.e algun~:_?ele~ d'!~ mais 
desenvolvidos-~ E~tado pode genr com efictêncta suas em
presas·. · - _ - ---- , . 

Venho hoje a esta tribuna justathent~ p_ax~ denunciar 
que, apesar· de tudo_ isso, ainda ex~~~~~-_en~t~ n-ós d~fensores 
do neoliberalismo ortodoxo. Não se pode dizer que sao defen
sores desinteressados pqrque, -na verdade, não õs mo~ a 
crença nessa teoria econômica. O que- os impulsiona é a busca 
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do lucro largo e fácil. Não combatem a presença do Estado 
na economia por acreditarem que seja ineficiente ou gigan
tesco. Combatem-no porque querem lucrar com aquelas ativi
dades que são típicas de governo. 

Outro fato' sempre escamoteado pelos que cobiçam ~ 
mercado estatal é o de qué: na maioria dos pa-íSes mais ricos 
e desenvolvidos da E.uropa, o Estado controla o setor. Isso 
ocorre, é claro, porque o sistema de telecomunicaçõeS tem, 
acima de tudo, importância estratégica. Nos U'lt'Imos tempos temos v'1sto, em todos os meios de N 

a Europa, apenas a Inglaterra privatizou suas telecomu~ 
comunicação social, o avanço de uma campanha sistemáti~ nicações. De imediato, a passagem do setor para a iniciativa 
e feroz COJltra os monopólios da Uniã. 0 nos set?res de telefoma privada significou a perda de 80 mil empregos e o ·corte das 
e de petr6leo. A justificativa dos que deseJam derrubar 0 linhas que serviam as comunidades consideradas não rentáveis 
monopólio estatal é sempre a meSma: a busca de maior eficiênw pelos novos exploradores. Na Argentina, o sistema foi vendido 
Cl·a no serv1'en prestado e de redução d.os preces ao consumidor. . d I .

1
. 

~ ~ para empresas estatats a ta Ia, França e Espanha. Foi desna-
No fundo, no fundo mesmo, 0 que desejam é desalojar 0 cionalizado e passa por sérias dificuldades,_ porque Os compra~ 
Estado des_sas áreas para poderem impor suas regras e buscar dores não investiram o que era necessário para modernizáwlo, 
lucros exorbitantes.. para darwlhe eficiência. As informações que nos chegam do 

'· Hoje, qu,erç me deter na análise do monopólio das teleco- _ Chile não são melhores.. .- ___ _ '~ _ 
municaçóes. . Na França, o governo fez uma opção pelo emprego: Não 

Comecemos com um- riúmero:' O mercado de telecomuw vai privatizar sua telefonia, da mesma forma que não vendeu 
nicações movimenta 3tualmente, no Brasil, cerca de_ ~ois por sua empresa de transporte aéreo, Air France, por causa de 
cento do Produto Interno Bruto. ou- seja, gira em torno de um movimento grevista .dos func~onários. O Estado decidiu 

b '] · 'd não acentuar as taxas de desempregá. - · ' 9 bilhões de dólares por ano. Empresârios_ ras1 etros, um os 
a empresas multinacionais, eStão de olh_o gordo nesse mercaw _ A Alemanha tem·, _como o Brasil, seu monopólio das 
do. A conversa sobre efidênda;rentabilidade e modernidade, comunicações estabelecido na Constituição. Rece'ntemente, 
portanto; não passa de engodo. foi decidido que essa sitUação será rhailtida. N'o Uruguai, 

há pouco tempo, um plebiscito -decid_iu que a empresa govetnaw 
O'Brasil tem áréas 'de acessb muito difícil e de população menta~ de telecomunicações não será vendida a particulares. 

rarefeita, conlÚ'--a Ainazótlfa. e b Pantanal Mato grossense, e Este é o panorama ·mundial. O Brasil não tem porque 
zonas· de reqda média per caPita muito baiXa, corno o interiOr- marchar contra a história. 
do Nordeste.Na verdade, a relação brasileira- de 7,31 telefo~ O sistema Telebrás precisa Ser m3ritido Sob o poder da 
nes para cem pessoas - é pouco inferior à média mundial~ União porque é o maior" da América Latina e o décimowpri-
que é de 9,77. meiro no mundo. Porque representa 90 mil empregos diretos. 

O território nacional, apesar de seu gigintiSriiO, está total- Porque conta com 27 empresas regionais e coin a Embratel, 
mente integrado pelo sistema de telecomunicações. Temos operadora nacional e internacional, que este ano ganhou -
hoje mais de 15 mil localidades servidas pelo sistema TELE- pela sétima ve·z, da revista Exame- o título de melhor empre-
BRÁS. No entanto- dizem os técnicos-:-, se fossem obe,de- sa pública do País. - · 
cida."s a'peÍlas as !egras de merCado, ape!las 3 miJ ci?ade~ _----:- . O mOnopólio das telecomunic3ç66 deve continuar nas 
ou ·seja; apenas 20 por cento do total nacwn_~~- JUStlficanam mãos do Estado porque é de fundamental import~ncia estraté-
a instalação de terminais telefônicos. É isso mesmo. Se ob~de- gica no mundo de hoje. Sua colocação à v~nda- pelo volume 
cidas apenas as chamadas regras de mercado, só um_ qumto de rec:ursos que_ demandará - signifiCará ã" passagem para 
das comunidades brasileiras teria os benefícios do uso d~ tel~- . o domínio de empresas multinacionais ou estatais de outros 
fone. . , países. O Brasil não pode vender um património que tantos 

Esta é uma verdade que precisa ser dita e repetida: o 
Esta.do age em nome do interesse nacional, as empresas priva
das buscam apenas o lucro. 

Essa verd3.de é especialmefite válida no setor de telecà-
municaçôes. - --- --- ---

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que os defensores da 
quebra do monopóli? __ das com~~icações_. não ~e len:b~a.~ _de 
dizer jamais é qUe o Brasil já teve o sett>r nas maos da m1c1at1va 
privada. E não faz tanto tempo <assfm. O controle das teleco- . 
municações só passou para o- controle estatal em 1972. E 
por que motivo? Porque, entregue à infciativa pnvada •. a ~assa 
telefonia era simplesmente caótica. - - -

· Há vinte anos, quando se deu a estatização"; ij.os~a densi
dade telefônica só era Córiiparável a do Gabão, Ind1~, Para
guai, ~olívia e Marrocos, países de atividade econômtca bas
tante inferior à nossa. 

Vejamos-Que impacto teve a monopolização do setor pelo 
Governo: em vinte anos, saltamos de 1,6 telefones para 7,13 
aparelhos_ por 100 habitantes. Esse cres_Ciment_Otem ~ma expli: 
cação· bastante simples: todo o_ lucro gerado pelo sistema fm 
nele mesmo reinvestido. Ou seja, foram injetados cerca de 
46 bilhões de dólares em apenas duas décadas. 

sacrifícios custou ao nosso povo. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada! 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nada mais havendo 
a tratar -a Presidência encerra OS trábalhos, convocando sessão 
extraordinária a realizar-se hoje às 13h18min, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Niló7, DÉ-i990 
(Incluído em Ordem do Oia nos tennos do art. 3~ 

da Resolução n• 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Leí da Câmara 
n•, 107, de 1990 (n• 1.271/88, na Casa de origem), que isen\a 
do Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI, os veícillo"s 
especiais ou utilifários qllalldo destinados a pessoas portado"ras 
de deficiências fíSicas Ou entidades filantrópicas que especifiCa. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Eco
nômicos.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 93, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3~ 

da Resolução n• lO, de 1993) 

Discussão, __ em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n" 93. de autoria do Senador Iram Saraiva, que proibe a exclu
são de cobertura de despesas com tratamento de determinadas 
doenças em contratos que asseguram atendimento médico
hospitalar pelas empresas privadas de _segu!o-saúde ou asse
melhadas. (Dependendo de Parecer da Comissão de Assuntos 
Sociais.) 

3 

MENSAGEM N• 51, DE 1994 
(lncluida em OrdeÓJ do Dia nos termos do art. 3~ 

da Resolução n• 110, de 1993) 

Mensagem n" 51, de 1994, através âo qual o Presidente 
da República solicita seja autorizada a contratação de financia
mento externo entre a República Federativa do Brasil e o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
- BIRD (BanCo Mundial), no valor equivalente a duzentos 
e sessenta milhões e seiscentos mil dólares norte-americanos), 
de principal, destinado à captação de recursos parã o III Pro
jeto de Educação Básica no Nordeste. (Dependendo de Pare
cer da Comissão de Assuntos Económicos.) 

4 

PARECER N• 464, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Parecer n<.> 464, de 1993, 
da Comissão de Assuntos Económicos sObre a Mensagem_ 
n• 413, de 1993 (n• 882/93, na origem) do Senhor Presidente 
da República, que conclui favoravelmente à aprovaçãó- do 
nome do Senhor Ruy Coutinho do Nascimento, para exerce:r 
o cargo de Presidente_ qo Conselho Administrativo de Defesa 
Económica. - --

5 

PARECER N' 464-A, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Parecer n" 464-A, de i993, 
da Comissão de Assuntos Económicos sobre- a Mensagem 

n' 413, de 1993 (n' 882193, na origem) do Senl:or Pre,idente 
da República, que conclui favoravelmente à aprovação do 
nome da Senhora Neide Teresinha Malard, para exerce,r _o 
cargo de Conselheira do Conselho Administrativo de Defesa 
Económica. 

6 

PARECER N• 464-B, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Parecer n" 464-B, de 1993, 
da Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem 
n" 413, de 1993 (n' 882/93, na origem) do Senhor Presidente 
da República, que conclui favoravelmente à aprovação do 
nome do Doutor Carlos Eduardo Vieira de Carvalho, para 
exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo 
de Defesa Económica. 

7 

PARECER N• 464-C, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Parecern~464-C, de 1993, 
da Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem 
n• 413, de 1993 (n' 882/93, na origem) do Senhor Presidente 
da República, que conclui favoravelmente à aprovação do 
nome do Doutor Marcelo Monteiro Soares, para exercer o 
cargo de Conselhei_ro do Conselho_ Administrativo de Defesa 
Económica. - -

8 

PARECER N• 464-D, DE 1993 

Discussão, em- turno único, do Parecer no 464-D, de 19_93, 
da Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem 
n• 413, de 1993 (n" 882/93, na origem) do Senhor Presidente 
da República, que conclui favoravelmente à aprovação do 
nome do Doutor José Matias Pereira, para exercer o cagO 
de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econô
mica. 

O SR_ PRESIDENTE (Levy Dias) -Está enl:érràda a 
sessão. 

(Levanta-se a sessiio às J3h16min.) 

Ata da 24~ Sessão, em 2 de fevereiro de 1994 
w~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 49~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Júlio Campos 

As 13 HORAS E.I8 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN-
TES OSSRS. SENADOR-ES: . 

Affonso Camargo- Albano Franco- Alexandre Costa 
- Almir Gabriel- Aluízio Bezerra- Amir Lando :-- Anto
nio M~riz- Beni V eras- Carlos Patrocínio- César Dias 
-Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho- Coutinho 
Jorge -Dario Pereira -Dirceu Carneiro -Eduardo Suphcy 

Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Eva Blay -

Garibaldi Alves FilhO- Gerson Camata- Gilberto Miranda 
-Guilherme Palmeira -Henrique Almeida - Hugo Napo
Ieao - Humberto Lucena - Iram Saraiva - Irapuan Costá 
Júnior- Jarbas Pa.ssar:ioho- João Calmon- João França 
-João. Rocha -Jonas Pinheiro- iónice Tristão- Josaphat' 
Marinho -_José Fogaça -José Paulo Bisai - Jo_sé Richa 
-José Sarney- Júlio Campos- Júnia Marise- Jutahy 
Magalhães- Lavoisjer Maia- Levy Dias- Lourival Bap
tista =-- Lucídio Portella - Magno Bac_elar - Marco Maciel 
- Mário Covas - Marluce Pinto - Mauro Benevides -

.··~ ...... 
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Moisés Abrão- Nabo r Júnior- Nelson Carneiro- Nelson 
Wedekin- Ney Maranhão- Odacir Soares- Onofre Quí
nan - Pedro Simon - Pedro Teixeira" - Raimundo Lira 
- Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Valrnir Carnpelo -
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista de pre· 
sença acusa o compareclmenf6<k65 Srs. Senadores. Havendo 
número regimenta~._ declaro _aberta a sessão._ _ 

Sob a protcçãÕ de Deus, iniciamos nOss-os-trabalho~. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 

1'.> Secretário. 
Serão lidos c aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 60, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeiro. nos termos do art. 13, § 1•', -dO-Regimento 

Interno do Senado Federal, seja considerada como licença, 
minha ausência dos trabalhos desta Casa nos dias 27, 29 e 
30 de dezembro p. passado. 

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 1994 ___ - Senador 
Esperidião Amin. 

REQUERIMENTO N• 61, DE 1994 

Requeiro, nos termos do art. 13, § 1'!, do Regimento 
Interno. _do Senado Federal, seja considerada como licença, 
minha au::;ência dos trabalhos desta Casa nos dfas 3, 6 ·e~ 10 
de janeiro p. passado. 

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 1994. - Senador 
Esperidiào Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - Aprovados os 
. requerimentos, ficam concedidas as licenças solicitadas. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Ronan Tito. -

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG, Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, peço inclusão, nesta 
sessão, de projetas de resolução que corrigem erros praticados 
- vou assumir -pela Comissão de Assuntos Económicos 
na questão da rolagem das dívidas dos Estados e que, princi
palmente, aconteceram no mês de janeiro. 

Baseado na Emenda Constitucional n" 3, que ainda não 
foi regulamentada e que tem uma consulta na Comissão de 
Constituição Justiça e Cidadania, para saber se _ela _é auto-a~ 
plicável ou se necessitamos de uma regulamentação para apli~ 
cá·la. 

Ainda não havíamos recebido essa consulta, quando fo~ 
mos surpreendidos pelo Banco Central, que passou a inter
pretar ao pé-da-letra, ou da maneira que o Banco Central 
achou correto, e colocou as rolagens das dívidas sendo corri
gidas pelo INPC, levando em conta, inclusive, as grandes_ 
bacadas que os planos editados no passado deram na econo-
mia. -

Assim sendo, quando pretendíamos, e relataffios -aqui_ 
do plenário, que a amortização da dívida deveria ser de 9% 
em algun~ casos, e agora deverão ser todos os casos, na verda
de, essa rolagem da dívída passou a ser sacfifiCada com essa 
correção. E com isso algu~s Estados, como o Rio de Janeiro, 
Mato Grosso, Minas Gerais e·ceará, tiveiãrn qtie emit_ir muitaS -
l<;tras para cobrir essa defasagem. Hoje, dentro do seu crono-

grama de pagamento. dentro do s~u flux_o de caixa. os. E~tado!> 
estão impossibilitados de'fazer o pagamento da folha. 

Como se trata _de um erro_ que foi cometido com a nossa 
conivência. e-u diria com iniciativa do BúiCo Central, a nossa 
assessoria também caonestou, e .de uma certa maneira nós 
também do Plenário nãO obServãrilos, agora, por iniciativa 
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. foi bati
do um projeto de retificação permitindo aos Estados q_ue ro
lem, a partir de hoje, a quantia relativa a essa defasagem, 
essa grande diferença entre a rolagem pretendida, que é de 
91''/c das Letras do Tesouro do Estado, daquela interpretação 
de que a rolagem seria da dívida corrigida pelo INPC. 

Peço a inclusão desses quatro Estados na pauta desta 
sessão, Sr. Presidente. 

. . . 
O SR. PRESIDEJ'!T~0 .(Julio Campos) -A solicitação 

de V. Ex·• ser~ at.end~da. __ _ 
Passa-se, então, à apreciação do caso do Estado de Minas 

Gerais. · - · · 
Solicito do nobr~ Sen.ador Ronan Tito, parecer em substi

tuiÇão à Comissão de Assuntos Económicos: 

O SR. RONAN TITO (PMDB-'- MG. Para emitir pare· 
cer.)- Sr. Pres.identc. Srs. Senadores, a solicitação do Go
verno do Es.tado de Mínas Gerais (Õf.lcio ··s" n" 132, de 
1993) foi submetida à .apreciação desta Casa, resultando na 

__ promulgação da Resqlu_çãq n'' 12919.3.. q_y.e autorizou a ro:(agem 
de 91% da dívida mobiliária vencível no 1'' semestre de 1994. 

A Resolução acima referida não permitiu, na prática, 
a rolagem dos títulos. no percentual autorizado pelo Senado 
Federal. 

A Resolução n·' 11/94. do Senado Federal, recentemente 
promulg~da, define nq § 6~ do seu_ artigo 15 _como "principãl 
devidamente atualizado o valor de emissão, d_evidamente cor
rigido pelo fator de atualização própria da espécie de título". 
Esta Resolução estabelece, portanto, uma interpretação que 
permite ao Senado Federal autorizar a rolagem de até 100% 
das dívidas mobiliárias, _de_ acordo com as caracterfscas de 
cada caso. 

Assim, entendemos que a Resolução n\' 129/93 _deva ser 
revogada e concedida a autorização, com base na Resolução 
n" 11/94, ao Governo do E~tado de Minas Gerais para rolagem 
de 91% da dívida mobiliáriã do Estado, vencível no 1\' semestre 
do 1994, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 23. de 1993 

Autoriza o GOVel-nO d_o Estado de Minas Gerais 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
Minas Gerais - LFTMG, cujos recursos serão desti
nados ao giro de 91% da dívida mobiliária do Estado, 
vencível no primeiro semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~ É o Estado de Minas Gerais autorizado, nos 

termos da Resolução n~' 11/94, do Senado Federal~ _a emitir 
Letras Financeiras do TesOurO do Estado de Minas Gerais 
--:- LFTMG, cujos recursos ·serão destinados ao giro_ d~ dívida 
mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1994. 

Art. 29 A emissão ora autorizada será realizada sob as 
seguintes condições: 

a) quantidade:definida na data de resgate dos títulos a 
serem substituídos, autualizados nos termos do § 6", do art. 
15 da Resolução n• 11/94, do Senado Federal. deduzida a 
parcela de 9%.- -
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b) modalidade: nominatiVa-transferível; 
c) rendimentos: iguais ao das letras financeiras do Tesou-

ro- LFT, criadas pelo Decreto-Lei no 2376, de 25-11-87; 
d) prazo: até 1826 dias; 
e) valor nominal: Cr$ I ,00; 
i) características dos títulos a serem substituídos: 

~ 11TvLo VENCIMENTO QUANTIDADE 

511826 01.01.94 3_.929.950 

511812 01-:02,94 7.019.78.5 

.S1llll2 01~3~94 19.066.349 

511812 Ol..o+.9<4 14.501.760 

511824 01,()4,94 32.601.311 

511812 OJ~S:94 13.843.270 

511826 o~ 27.170.652 

~12 011*94 1.939.926 

54117,11 01,06,9.4 4J.662.no 

TOTAL tU.7lS.77J 

' 
g) Previsão de colocação- de vencimento dos títulos a se

rem vençidos: 

OO~A(:ÃO VENCIMENTO TITIJLO DATA-BASE 

~~~ OI-:Ok99 511824 03:01-94 

01~ .o- .511826 0!,0:;!,94 

01;&3,94 01-:0],99 511126 01..0}:94 

o~ 01,9+.99 $11.826 01'*94 

02.05.94 <!1..&5,<9 $11825 .()2,05.94 

h) forma de colocação:através de ofertas públicas, nc. ... 
termos da Resolução n9 565, de 20-9-79, deste Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n~ 9.589, de 9-6-88, Resolu
ção no 1.837, de 23-1-S9 e Decreto no 29.200, de 19-1-89. 
· Art. 3o É autorizado o G,overno do_ Estado de Minas 
Gerais a emitir LFTMG; na quantidade neçes§.ária para cobrir 
a ,diferença entre o número d~ títulos efetivarnente rolados, 
m\ vigência da Resolução n~ 129/93, e a quantidade estabe
lecida nesta Resolução. 

Art. 4'·' __ 9 praz~ para exercfcío_ das autorizações pre
vistas nos arts: 29 e 3? desta Resolução é de 270 (duzentos 
e setenta) dias contados da data de su4 publicação. 

Art. 59 Esta: Resolução entra em vigót na data de sua 
publicação. 

Art. 69 Revogam-se ãs-dispóSiç5Cs-em contrário, espe
cialmente a Resolução n~ 129/93. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A proposta do 
Relator conclui pela apresentaçã~ __ d_o. ProjetQ de Resolução 
no 23/93, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 
a emitir Letras FinanceiraS: do T~$Qu.r_o do Estaçi_9 de _Minas _ 
Gerais - LFTMÜ, cujos recursos -s~rão destiÕ-ados ao giro 
de 91 %.da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro 
semestre de 94, revogando a Resolução n" 129/93. 

A Presidência esclarece ao plenário que durante a discus
são poderão ser oferecidas emendas à proposiçã~. 

Em discussão o projeto, em turno-único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Em votação. 

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

Aprovado. 

A matéria vai à Comissão Dlretora para redação ofi"~~L 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a mesa 
parecer da Comissão Diretora ofere_cendo a redação final que 
será lido pelo Sr. 1·' Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER No 47, DE 1994 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução nn 23, de 
1994. 

A ComiSsão Dirctora a-pr~senta a re:_d-ação final do Projeto 
de Resolução n" 23, de 1994,- que autoriza o Governo do 
Estado de Minas Gerais a emitir Letras Financeiras do Tesou
ro do Estado de Minas Gerais- LFTMG, cujos recursos 
serão destinados a giro de 91% da dívida mobiliária do Estado, 
vencív.el no primeiro semestre de 1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de fevereiro de 1994. 
-Júlio Campos, Presidente-: Beni V eras, Relator- Carlos 
Patrocínio - Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N•• 47, DE 1994 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos_ termos do art. 4S, item 28, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO N•' , DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
Minas Ge-rais - LFTMG, cujos recursos serão desti
nados ao giro de 91% da dívida mobiliária do Estado, 
vencível no primeiro semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 

Árt. 19 É o EStado de Mi-nas Gerai~, nos termos da 
Resolução n~ 11, de 1994, do Senado Federal, autorizad() 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do ESiã:do--de _Minas 
Gerais- LFTMG, cujos recursos serão destinados ao giro 
da divida mobiliáda: do Estado, vencível no primeiro semestre 
de 1994. 

-- --· -

. Art. 2'~ A emissão autorizada será realizada sob as se
guintes condiçOes-: 

a) quantidade: definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, atuaiizados nos termos do._§ 6"-', do art. 
15 da ResQiu,ão n' 11. de 1994, do Senado Federal, deduzida 
a parcela de 9%; 

b) modalidade: nominativa-t~ansferível; 

c) rendiment~: .iguaÍ ao das LetraS- Financeiias do T~ou
ro-LFT. criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376,_ de 25iie noVem
bro de 1987; 
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d) prazo: até um mil, oitocentos e vinte e seis dias· 
e) valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real)~ ' 
O características dos títulos a serem substituídos: 

Titulo Vencimento Quantidade 
511826 1-!-94 3.929.950 
511812 1-2-94 7.019.785 
511812 1-3-94 19.066.349 
511812 1-4-94 14.501.760 
511824 1-4-94 32.601.311 
511812 1-5-94 13.843.270 
511826 1-5-94 27.170.652 
5!1812 1-6-94 1.939.926 
541826 1-6-94 43.662.770 

Total 163.735.773 

g) previsão de colocação e vencimentos dos títulos a serem 
emitidos: 

Colocação Vencimento Titulo Data-base 
3-1-94 1-1-99 511824 3-1-94 
1-2-94 1-2-99 511826 1-2-94 

1-3-99 511826 1-3-94 

bros do Plenário para que, submetidos à votação-, sejam apro
vados e os .Estados estejam aptos para a emissão das letras. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Vamos conceder, 
desde que seja a um por um dos projetes. 

Agora é a vez do Estado de Mato Grosso. 
So1icito do nobre Senador Ronan Tito, parecer em substi-

tução à Comissão de Assúntos Económicos. · 

o SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para emitirpare
cer. Sem revis:âo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Sr. Presidente, o Estado do Mato Grosso teve autoriZação 
da rol agem em 91% da sua dívida. Devo dizer a V. Ex~ que 
pedi à Assessoria que batesse 91% para todos. No entanto, 
há um erro pois veio 90% e estou acrescentando o numúal 
1 manualmente e peço à Assess_oria que corrija os quadros 
da rolagem autorizada que é de 91%, ou seja, uma amorti
zação de 9% sobre a divida e não de 10%, e isso modifíêa 
muito rio Estado do Mato G ross_o. 

Quero chamar a atenção, neste relatório, para o art. 3" 
que autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a emitir 
letras do Tesouro do Estado do Mato Grosso, na quantidade 
necessária, para cobrír a diferença entre o número de títulos 
efetivamente rolados, na vigência da Resolução n\' 147/93, 
e a quantidade estabelecida nesta resolução. 

1-3-94 
1-"-94 1-4-99 5ll826 ·-
2-5-94 1-5-99 511825 
1-6-94 1-6-99 511826 

1-4-94 
2-5-94 
1-6-94 

A solicitação do Governo do Estado de Mato Grosso 
~ -. (Ofício "S'' n" . ..l64, de i993) foi submetida à apr.e~iação desta 

Casa, resultando na promulgação da Resolução n;• 147/93~ 
que autorizou a rolagem de 90% da dívida mobiliária vencível 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n• 565. de 20 de -setembro de 1979. 
do Banco Central. 

i) autorização legislativa: Lei n~ 9.589, de 9 de junho 
de 1988, Resolução n' 1.837, de 23 de janeiro de 1989e Decre
to n• 29.200, de 19 de janeiro de 1989. 

Art. 3" t autorizado o Govem_o do _Estado de Minas 
Gerais a emitir LFTMG, na quantidade necessária para cobrir 
a diferença entre o número de títulos efetivamente rolados, 
na vigência da Resolução n" 129, de 1993, do Senado Federal. 
e a quantidade estabelecida nesta Resolução. 

Art. 4" As autorizações preVistas nos art' 2" e 3" de-sta 
Resolução deverão ser exercidas no prazo de duzentos e seten
ta dias. contados da data de sua publicação. 

Art. 5'1 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. -

Art. 6" Revogam-se as disposições em.con-trário, espe~
cialmente a Resolução n" 129, de 1993, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em discussão 
a redação final. (Pausa.) ~ 

Não havendo quem peça a palavra, enCerro a discussão. 
Em votação. _ 
Encerrada ~ __ discussão, a redação final ~ conSiderada defi

nitivamente aprOvada, independente de votação, nos termos 
do art. 7'', da Resolução n" 110, de 1993. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)::_ Concedo a pala
vra ao Senador Ronan Tito~-para novos esclarecimentos. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para um breve 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) -_Sr~ _Presidente, 
pedi apenas a inclusão e agora, se V. Ex~ _!lle.permite, vou 
relatar os quatro projetos,"pedindo a atenção dos Srs. Mem-. 

no primeiro semestre de 1994. __ 
A Resolução acima referida não permitiu, na prática, 

a colagem dos títulos no perc_entual autorizado pelo Senado 
Federal. 

A Resolução n" 11/94, do_ Senado Federal, recentemente 
promulgada, define no § 6? do seu artigó l5 como "princiPal 
devidamente atualizado o valor de emissão, devidamente cor
rigido pelo fator de atualização próprio da espécie de título''. 
Esta Resolução estabele_ce, portanto, urna interpretação que 
permite ao Senado Federal autorizar a colagem de até 100% 
das dívidas mobiliárias, de acordo com as _características de 
cada caso. 

Assim. entendemos que a Resolução n·• 147/93, deva ser 
revogada, e concedida a autorização, com base na Resolução 
n? 11/94, ao Governo do Estado do Mato Grosso para rolagem 
de 91% da dívida mobiliáría do Estado, veocível no primeiro 
semestre de 1994, nos tel111os do seguinte:_ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 24, DE 1994 
Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a 

emitii- Letras Financeiras do Tesouro d~ Estado do Mato 
Grosso - LFTEMT, cujOs recursos serão destinados ao
giro de 91% da dívida mobiliária do Estado, vencível 
no primeiro semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
A-rr. 1" É o governo do Estado do Mato GrosSo aUtOri

zado, a elevar temporariamente, nos termos da Resolução 
n'? 11/94, do Senado Federal. os limiteS fixados no art. 4., 
da citada Resolução com vistas a emitir Letras Financeiras 
do TeSourO do EstadO-do Mato Grosso- LFTEMT, cujos 
recursos serão destinados ao giro de 91 o/o da dívida mobiliária 
do Estado, vencível no primeiro serrieStre--áe-1994. --

Art. 2'-' A emissão ora autorizada será realizada sob as 
seguintes condições: 
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a) quantidade: definido na data de resSate dos título::; 
a serem ::.uhstituídos, atualizados nos termos do § 6" do art. 
15 da Resolução n'.' 11/94, deduzida a parcela de 9%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 

- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n< 2.376, de 25-11-87; 
d) prazo: até 5 anos; · · · 
e) valor nominal: CR$1,00; 

O características dos títulos a serem substituídos: 

Titulo 
640442 
640533 
640365 
640441 
640624 
641280 
640531 
640622 
640363 
640454 
640530 
640713 
641369 
640365 
641431 

Colocação 
1-2-94 
1-2-94 
1-2-94 
1-2-94 
1-2--94 

15-2-94 
15-2-94 
15-2-94 
15-2-94 
15-2-94 
2-5-94 
2-5-94 
2-5-94 
2--5-94 
2-5-94 

16--5-94 
16-5-94 
16.$-94 
16-5-94 
16-5-94 

1-6-94 
1-6-94 
1-6-94 
1-6-94 
1-6-94 

Vencimento 
1-2-94 
1-2-94 

15-2-94 
15-2-94 
15-2-94 
15-2--94 

1-5-94 
1-5-94 

15-5-94 
15-5-94 
15-5-94 
15-5-94 
15-5-94 
1-6-94 

. 1-6-94 
Total 

Vencimento 
1-2-95 
1-5-95 
1-8-95 

Titulo 
. 640365 

640454 

1-11-95 
1-2-96 

15-2-95 
15-5-95 
15-8-95 
15-11~95 
15-2-96 

1-5-95 
1-8-95 

1-11-95 
1-2-96 
1-5-96 

15-5-95 
15-8-95 ~ 
15-11-95 
15-2-96 
15-5-96 

1-6-95 
!,9-95 

1-12-95 
1-3-96 
1-6-96 

.. 640546 
640638 
640730 
640365 

. 640454 
640546 
64063!f 
640730 
640364 
640456 
640548 
640640 
640730 
640364 
640456 
640548 
640640. 

640730 .. 
640365 
64045~ ... 
640548 
640639 
640731 

Quantidade 
3.399.48!.624 
1.649.935.232 
7.192.625.330 
8.46i.227.315 
1.762.477.971 

125.000.000 
' 3.399.481.624 

1.649.935.232 
20.300.537.213 
7.192.625.330 
8.465.227.315 
I. 762.4n.971 
. 125.000.000 

27.709.815.764 
180.000.000 

93.371.847.921 

Data-base 
1-2-94 
1-2-94 
1-2-94 
I -2--94 
1-2-94 

15-2-94 
15-2--94 
15-2-94 
15-2-94 
15-2-94 
.2-5-94 
2-5-94 
2-5-94 

. 2-5-94 
2-5-94 

16--5-94 
16-5-94 
16-5-94 
16-5-94 
16-5-94 

1-6-94 
)-6-94 
1-6-94 
i-6-94 
1-6-94 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n' 565, de 20-9-79, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n' 4.660, de 7-2-84 e Decre· 
tos n•' 1.658, de 8-11-85, 1.660, de 8-11-85, 1.605, de 19-6-89, 
e 3.660, de 6-10-93. 

Art. 3" É autorizado o Governo do Estado do Mato 
Grosso a emitir LFTEMT, na quantidade necessária para co
hrir a diferença entre o número de;: títulos efetivamente rola
dos, na vigência da Resolução n" 147/93, e a quantidade estahe
lecida nesta Resolução. 

Art. 4·' O prazo para exercíCio "das autorizações pre
vistas nos arts. 2" e 3" desta Resolução é de 270 (duzento~ 
e setenta) dias contados da data de suas publicação: 

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

Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário, espe
cialmente a Resolução n" 147/93. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A propo>ta do 
Relator conclui pela apresentação do Projeto de R~solução 
n'-' 24/93, que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso 
a emitir Letras Financeiras do Tl!soun).do Estado de Mato 
Grosso - LFTEMT, cujos re.cursos ~enio destinados ao giro 
de 91%: da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro 
semestre de 1994, revogando a Resolução n" 147193. 

A Presidência esclarece ao Plenário que durante a discus-
são poderão ser_oferecicl.as .emendas à proposição. 

Em discussão o projeto. em turno Unico. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que .o aprovam queiram perrnanccr 

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

O SR. PRESIDENTE (Júlio CJ!mpos) -Sobre a mesa, 
parecer da COmiSsão Diretora oferecendo a redação final, 
que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido a seguinte 

PARECER N' 48, DE 1994 
(Da Comissão Direfoia) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 24, de 
1994. 

A COínisSão DICetora aPreS~~(a a red~ção final d~ Projeto 
- de resolução n9 24, de 1994, que autoriza a.Governo do Estado 

do Mato Grosso a emitii" Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Mato Grosso - LFTEMT, cujos recursos serão 
destinados ao giro de 90% da dívida mobiliária do Estado 
vencível no primeifo semestre de 1994. ' 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de fevereiro de 1994:
- Júlio Campos, Presidente- Beni V eras, Relator-- Carlos 
Patrocínio - Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N• 48, DE 1994, 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e_eu, Presi
dente, nos termos do art. item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso 
a emitir Letras Fiilanceiras do Tesouro do Estado do 
Mato GioSso - LFTRMT, cujos recursos serão destiM 
nados ao giro de 91% da dívida mobiliária do Estado, 
vencível no primeiro semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado do Mato Grosso, nos

termos da Resolução n' 11, de I994, do Senado Federal, auto-

!-
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rizado a elevar temporariamente os limites fixados no art. 
4" da citada Resolução, com vistas a emitir Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado dO Mato Grosso - LFTEMT, cujos 
recursos serão destinados ao giro de 91% da dívida mobiliária 
do Estado. vencível no primeiro semestre de 1994. 

Art. 2" A emissão- autorizada será realizada sob as se
guintes condições: _ _ 

a) quantidade: definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituidos_ atualizados nos tennos do § 6" do art. 
15 da Resolução n·' 11. de 1994, deduzida a parcela de 9%; 

b) modalidade: nominativa-rransferível; 
c) rendimentos: igual ao das letras_financeiras do Tesouro 

- LFf. criadas pelo Decreto-Lei n~ 2.376, de 25 de novembro 
de 1987; ~ ~ 

d) prazo: até cinco anos; 
e) valor nominal: CR$1.00 (um cruzeirO real); 
O características dos títulos a serem substituídos: 

Titulo 
640442 
640533 
640365 
640441 
640624 
641280 
640531 
640622 
640363 
640454 
640530~ 

640713 
641369 
640365 
641431 

Vem:imento 
1'-2-94 
I '-2--94 

TS-2-94 -
15-2-94 
15-2-94 
15=2.-94 
1'-5-94 
1'-5-94 
15-5-94 
15-5-94 

- 15~5~94 
15-5-94 
15o5-94 
f'-6-94 
1'-6-94 

TOTAL 

Quantidade 
3.399.481.624 
1.649:935.232 
7}92:625.330 
8.461.227.315 
1.762.477.971 

125.000.000 
3.399:4Sí.624 
1.649:935.232 

20300.537.213 
~ ~ ~ ~'ü92.625.330 

8_465.227.3 Í5 
1.762.477.971 

12s_ooo_ooo · 
27.709_8!5.764 

!8ó_OOO.OOO 
93-371.847-921 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a ~erem 
emitidos: 

Coloca !O!! o Vendmento Titulo Data-Base 
1'-2-94 1'-2-95 640365 1'-2-94 
I '-2--94 1'-5-95 640454 I '-2--94 
1'-2-94 I '-8-95 ~ ~'646546 I '-2--94 
1'-2-94 1'-1 1-95 ~ 640638 ~ 1'-2-94 

~ ~ 

1'-2-94 1'-2-96 640730 :- _16-2-94 
15-2-94 15-Z.:95 640365 ... -15-2-94 

15-2-94 JS-5-95 640454 15-2-94 
15-2-94 15-8:95 ~ 640546 15-2-94 
15-2-94 15-11-95 640638 15-2-94 
15-2-94 15-2-96 640730 ~15=2-94 

2-5-94 1'-5-95 640364 2-5-94 
2--5-94 1'-8-95 640456 - 2-5-94 
2--5-94 1'-11-95 640548 2-5-94 
2--5-94 1"-2-96 640640 2-5-94 
2-5-94 1'-5-96 - 640730 r "2'5'94 

16-5-94 15-5-95 640364 16-5-94 
16-5-94 15-8-95 640456 '16-5-94 
16-5-94 15-11'95 640548 .. ~ 16-5-94 

16-5-94 15-2-96 
16-5-94 15-5-96 

1'-6-94 J'-6-95 
1'-6-94 1'-9-95 
1'-6-94 1'-12,95 
1'-6-94 1''3-96 
1'-6-94 1'-6,96 

640640 
640730 

640365 
640457 
640548 
640639 
640731 

15-5-94 
16-5-94 

1'-6-94 
1'-6-94 
1 '-6-94 
1'-6-94 
1'-6-94 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos .da Resolução n~' 565, de 20 de setembro de~1979, 
do Banco Centr:_al; 

- i) autorização legislativa: Lei n"' 4.660. de 7 de fevereiro 
de 1984_ e Decretos n• 1.658. de 8 de novembro de 1985; 
!.660, de 8 de novembro de 1985; 1.605, de 19 de junho 
de 1989; e 3.660, de 6 de outubro de 1993. 

Art. 3ó É autOrizado o Governo do Estado do Mato 
Grosso a emitir LFTEMT, na quantidade necessária pira· co
brir a_ diferença entre o número~ de títulos efetivamente rOla
dos, na vigência da Resqlução n" 147, de 1993, do Senado 
Federal, e a quantidade estabelecida nesta Resolução. 

Art. 4o _As autorizações previstas nos arts. 2"' e J., desta 
Resolução deverão ser exercidas no prazo de duzentos e s,_en
tenta días, contados da data de sua publicação. 

Af-t. 5'' Esta resolução entra em vigor- na data_ de slia 
publicação. 

Arr. -6'-'- Revogam-se as disposiç-ões em contrário, espe
cialm,entea Resolução!!~ 14L de 1993, do Senado Federal. 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Campôs) - A Presidên'Cia 
determina à Assessoria a)::ótre_ção de acoi-do com o Parecer 
do Sr. Relator, Senador Rofiãn Tito. __ -

Effi discussãO a redação fiõal. (Pausa) · 
Encerrada a discussão, a redação final é çonsíderada defi

nitivamente aprovada, independente da votação, nos termos_ 
do art. 7 da Resolução n·• 110, de 1993. ~ 

O projeto vai à promulgação. -

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG)- Sr. Presidente, 
peço a V. Ex~ Vênia para relatar, agora .. ~ 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos) -Rio de Janeiro, 
agora. . . - - ---

Tem a palavra V. Ex~ para proferir o parecer, em substi
- 'tuição à Comissão de Assuntos Econól!lic()s. 

O SR_ ~RONAN TITO (PMDB- M(J. Para emitirpar~
cer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:._ 

Rio de Janeiro é do mesmo jaez, ou seja, autorização 
para rolar 91% da dívida e aquela diferença que foi,_-pOr 
um equívoco, repito, da Casa. Art. 3'~: · -

'~~ autorizad_9_ p Qovemo d~ ~Stado ~o Rio _çle 
Janeiro a emitir letras do Tesouro do Rio de Janeiro 

. na quantidade necessári~ para cobrir a diferença entre 
o llúrhúo de títuTõs- efetivamente rolado na vigência 
da Resolução n'' 148/93 e a quantidade estabelecida 
nesta Resolução."-- - - -

Também para o Rio deJanciro fica assegurado o direito 
da rolagem de 91% da dívida, e peço à Assessoria que corrija 
os quadros, porque a rolagem estaval aqui _ _._ apenas em 90%. 

A solicitação do_ Governo do Estado do Rio de janeiro 
(Ofício "S" n' 129, de 1993) foi submetida à apreciação desta 
Casa, resultando na promulgação da Resolução n"' 148/93, 
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que autorizou a rotagem de 91 o/c da dívida mobiliária vencível 
no 1" semestr-:: de 1994. 

A Resolução acima referida não permitiu. na prática, 
a rolagem dos títulos no percentual autorizado pelo Senado 
Fedt!ral. 

A Resolução n" 11194, do Senado Federal. recentemente 
promuolgada, define no § 6" do seu artigo 15 como "principal 
devidamente atualizado o valor de emissão, devidamente cor
rigido pelo fato r de atualização próprio da espécie de título". 
Esta Resolução estab4elece. portanto_ uma _interpretação que 
permite ao Senado- Federal autorizar a rolagem de até. 100% 
das dívidas mobiliárias, de acordo com as características de 
cada caso. 

Assim, entendemos que a Resolução n" 148/93 deva ser 
revogada e concedida a autorização, com base na Resolução 
n" 11194, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro para rola
gem de 91 Çf da dívida mobiliária do Estado, vencível no 1" 
semestre de 1994, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 25, DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Rio de Janeiro - LFTRJ, cujos recursos serão desti· 
nados ao giro de 91% da dívida mobiliária do Estado, 
vencível no primeiro semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" Ê o Governo do Estado do Rio de Janeiro auto

rizado a elevar temporiamente,- nos termos da Resolução n" 
11. de 1994, do Senado Federal, os limites fixados no_ artigo 
4\' da citada Resolução, com vistas a emitir Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado do Rio de janeiro- LfTRJ, destinadas 
ao giro de 91% da dívida mobiliária do Estado, vencível no 
primeiro semestre de 1994. 

Art. 2" A emissão ora autorizada será realjzada sob as 
seguintes condições: 

a) quantidade: definida na da ia de --reSgate dos títulos 
a serem substituídos, atualizados nos termos do§ 6°, do art. 
15 da Resolução n" !1/94, deduzida a parcela de 9%. 

b) modalidade: nominativa~transfcrível; 
c) rendimento: igual ao das Letras_ Financeiras do Tesou-

ro- LFT, criadas pelo Decreto Lei n~ 2.376, de 25-11~87; 
d) prazo: até 1826 dias; 
e) valor nominal: CR$ I ,00; 
O características dos títulos a serem substituídos: 

f) caracteristicas dos titulos a serem substituidos: 

Titulo 
541826 
541826 
541826 
54!82.6 
54!826 
541826 
TOTAL 

V encimen_~o 
l'-1-94 
1'-2-94 
l'-3-94 
1'-4-94 
1'-5-94 
1'-6-94 

Quantidad!l 
13.574.001 
16.694.o52 
19,854.541 
23.892.330 

.25.686.268 
26.706.189 

126.407,381 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 

- ~ .. 
Colocação Vencimento Titulo.s Data-Base 
3-!-94 1'-!-99 541824 3-!-94 
1'-2-94 1'-2-99 541826 1'-2-94 
I'-3-94 l'-3-99 541826 1'-3-94 
l'-4-94 1'-4-99 541826 . 1'-4-94 
2-5-94 . 1'-5-99 54!825 2-5-94 
I'-6-94 .• l'-6-99 . 54!82CL 1'-6-9*-

h) forma de colocãção: atraVé_? de ofertas públicas. nos 
- termos da Resolução n1' 565. de-20-9-79, deste Banco Cen

tral; 
i) autorização legislativa: Lei n'' 1.389. de 28-11--RS. 
Art. 3'' É autorizado o Governo do Estado do Rio de 

Janeiro a emitir LFTRJ na quantidade necessária para cobrir 
a diferença entre o número de títulos efetivamente rolados, 
na vigência da Resoluç-ão n" 148/93, e as quantidade estabe
lecida nesta Resolução. 

Art. 4" O prazo para o exercício das autorizações pre
vistas_ nos arts. 2'.> e 3" desta Resolução é de 270 (duzentos 
e setenta) dias, contados da data de sua publicação. 

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

Art. 6" Revogam~sê ifs disposições em contrário, espe
cialmente a Resoluçãoa n" 148/93. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A proposta 
do Relator conclui pel~_ aRr~sentaç~o do Projeto de Resolução 
n~ 25, -de -1994, que autoriza o GoY_erno do:Es~ad_o __ do__ Rio 
de Janeiro a emitir Letras FinanceiraS-do Tesouro doc_E~_tado 
do Rio de Janeiro- LFTRJ, cujos recursos-serão destinados 
ao giro de 91% ~a_ dívida mobiliária elo Estado, vencível no 
primeiro-semestre de 1994, revogando a Resolução n" 148/93. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ __ 
A matéria var à ·comisSão" Diretora para redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a mesa, 
parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final, 
que será lido pelo Sr. 1' Secretário. 

E lido o seguinte 

PARECER N" 44, DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação rmal do Projeto de Resolução no 25, de 
1994. 

A Comissão Diretora apresei_! ta a redação final do Projeto 
de Resolução n" 25, de 1994, que autoriza o Govein~ do 
Estado do Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesou~ 
ro do Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ, cujos recUrsos 
serão destinadoS ao giro de 90% da dívida mobiliária do Esta
do, vencível no primeiro semestre de 1994. 

Sala de Reuniões da ComiSSão, 2 de fevereíro âe 1994. 
- Jú1io Campos, Presidente -Beni V eras, Relator- Carlos 
Patrocínio - Nabor Júnior. 
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PARECER N• 49, DE 1994 
(Da Comissão Diretorá) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 25, de 
1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final dO -Projeto 
de Resolução n"' 25, de 1994, que autoriza o Gav·e~~o do 
Estado do Rio de Janeiro a emitir Letras Fíilanceiras do Tesouw 
ro do Estado do Rio de Janeiro- LFTRJ, cujos recursos 
serão destinados ao giro de 91% da dívida mobiliária do Esta
do, vencível no primeiro semestre de f994. 

Sala de Reuniões da--Comissão, 2 de fevereiro de 1994. 

ANEXO AO PARECER N• 49, DE 1994 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi

dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte; 

RESOLUÇÃO N• , DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do RiÕ -de-- Janeiro 
· a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 

Rio de Janeiro - LFTRJ, cujos recursos serão desti
nados ao giro de 91% da dívida mobiliária do Estado, 
vencível no primeiro semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

nos termos da Resolução n' 11, de 1994, do Senado Federal, 
autorizado a elevar temporariamente os limites fixados no 
art. 49 da citada Resolução, com vistas a eniitii" Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ. 
destinadas ao giro de 91% da dívida mo]?iliária do_ Estado. 
vencível no primeiro semestre de 1994. __ _ _ __ _ 

Art. 29 A emissão autorizada serf iMlizada sob as se-
guintes condições: --

a) quantidade: defiilida na data de resgate dos títulos 
a serem substituldos, atualizados nos termos do § 6?, _do a_rt. 
15 da Resolução n? 11, de 1994, do Senado J:'~çi_er~l, deduzida 
a parcela de 9%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tes_ou

ro -LFT, criadas pelo Decreto-Lei n'2.376, de 25 de novem
bro de 1987; 

d) prazo: até um mil, oitocentos e vinte e seis· dias; 
e) valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real); 
t) características dos títulos a serem substituídos: 

Titulo 
541826 
541826 
541826 
541826 
541826 
541826 
TOTAL 

VenCimento 
1-1-94 
1-2-94 

. 1-3-94 
1-4-94 
1-5-94 
1-6-94 

Quantidade 
13.574.001 
16.694.052 
19-854-541 
23-892.330 
25.686.268 
26.706.189 

126-407.381 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emiti~os: 

Colocação 
3-1-94 
1°-2-94 
1'-3-94 
1'-4-94 
2-5-94 
1'-6-94 

Vencimento 
1'-1-99 
1'-2-99 
1'-3-99 • 
1'-4-99 
1'-5-99 ' 
1°-6-99 

Títulos 
541824 
541826 
5"41826 
541826 
541825 
541826 

Data-Base 
3-1-94 
1'-2-94 
1'-3-94 
1'-4-94 
2-5-94 
1'-6-94 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
terli!OS da Resolução n'' 565, de 20 de sete01bro de 1979, 
do Banco Central. 

i) autorização legislativo: Lei n"' 1.389, de 28 de novembro 
de 1988. 

Art. 3"' É autorizado o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a emitir LFTRJ na _quantidade necessária para cobrir 
a diferença entre o número de títulos efetivamente rolados, 
na vigência da Resolução nc 148, de 1993, do Senado Federal, 
e a quantidade estabelecida nesta Resolução. 

Art. 49 As aUtorizações previstas nos arts. 2"' e 3? desta 
Resolução deverão ser exercidas no prazo de duzentos e se.ten
ta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. s~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário, espe
cialmente a Resolução n9 148, de 1993, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Eri.cer!ada a discussão, a redação final é considerada defi
nitivamente aprovada, independente de votação, nos termos 
do art. 7 da Resolução n' 110, de 1993. 

O projetõ- vai "à promulg·açãO. · · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)~ Concedo a pala
vra ao nobre Senador Ronan Tito para- proferir parecer, em . 
substituição _à Comissão de Assuntos Económicos, sObre o 
pedido do Ceará. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para proferir pare' 
cer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiôerite, Srs. Senadores~ 
do mesmo jaez, trata-se da rolagem da_ dívida do Projeto 
de Resolução n' 149, do Senado Federai, que autorizou a 
emissão de Letras Financeiras do Tesouro do EstadO do Ceará, 
destinada ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível 
em 15 de janeiro. 

Passo a ler, o art. 39 , na íntegra, p_oi~. é o que verdadei
ramente cria a-oportunidade do Governo, se quiser, rolar 

, a diferença: 

"É autorizado o Governo do Estado do Ceará 
a emitir Letras do Tesouro do Estado do Ceará, na 
quantidade necessária para cobrir a diferença entre o 
número de títulos efetivamente rolados na vigência da 
ResOlução n9 149/93, na quantidade estabelecida nesta 
Resolução." 

A ~olicitaçãO do Governo do Estado do Ceará (Ofício 
"S" n9 150, de 1993) foi submetida à apreciação desta Casa, 
resultando na-promulgação da Resolução n~ 149/93, que auto~ 
rizou a rolagem da dívida mobiliária vencível em 15 de janeiro 
de 1994. 

A resolução acima referida não permitiu, na prática, a 
rolagem dos títulos no percentual autorizado pelo Senado 
Federal. 
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A Resolução n" 11194, do Senado Federal, recentemente 
promulgada, define no § 6' do seu arL 15 como ''principal 
devidamente atualizado o valor de emissão. devidamente cor
rigido pelo fator de atualização próprio da espécie do título". 
Esta resolução estabelece, porta_nto, uma interpretação que 
permite ao Senado Federal autorizar a rolagem de atê 100% 
das dívidas mobiliárias, de acordo com as características de 
cada caso. 

Assim, entendemos que a Resolução n·' 149/93, deva ser 
revogada e conce_dida a autorização com base na Resolução 
n" 11/94, ao Governo do Estado do Ceará para rolagem de 
91% dívida mobiliária do Estado, vencível em 15 de janeiro 
de 1994, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N'' 26, DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado do Ce-ará a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro Estadual, destinadas ao 
giro 91% .da dívida mobiliária do exercício de 1994, 
vencícel em IS de janeiro de 1994. 

O Senado Federal resolve~-
Art. 1~ É autorizado o Governo do Estado do Ceará, 

nos termos da Resolução n" 11194, do Sen_ado Federal a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro Estadual, destinadas ao giro 
da dívida rnobiliária do exercício de 1994, vencível em 15 
de janeiro de 1994. 

"Att. 2" A operação ora a-utOriZada se realizará de acor
do com as seguintes condições: 

a) quantidade: definida na data de resgate dos. títulos 
a serem substituídos, atualizados nos termos do § 6~ o art. 
15 da Resolução n" 11/94, deduzida a parcela de 9%, 

b) modalidade: nominativa-transferível: 
c) rendimento: igual ao das Letra~ Financeiras do Tesou-

ro- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 25-11-87; 
d) prazo: até 5 anos~ 
e) valor nominal: CR$1,00; . 
O características dos títulos a serem substituídas: 

Título Vencimento uantid~de 

570731 15-1,94 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 

._,. 
Coloca ão Vençimento 1JtuiQ __ 

17-1-94 !5-1-99 .. 571824 17-1-94 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n" 565, de 20-Y-79, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n'' 1L549, de 18-5-89 e Lei 
n" 12.229, de 9-12-93. 

Art. 3'·' É autorizado o Governo do Estado do Ceará 
a emitir LFTECE na qUantidade necessáría- para cobiir a dife
rença entre o número de títulos efetivamente rolados, na vi
gência da Resolução n~ 149193, e a qUantidade- esiabcleciJa 
nesta Resolução. 

Art. 4" As autorizações prevista~ nos arts. 2'·' e 3\' desta 
Resolução deverão ser exercidas no prazo de 270 (duzentos 
e setenta) dias, contados da data de publicação deta Reso
lução. 

Art. 5" Esta Resolução enta em vigor na data de sua 
r:ublicação, 

. Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário, espe
Cialmente a Resolução n'' 149/93, 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A proposta do 
Relator conclui pela apresentação--do PrOjeto de Resolução 
n" 26, de 1994, que autoriza o Govenio do Estado do Ceará 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Ceará, 
destinado ao giro _de _91% da dívida mobiliária no exercício 
de 94, revogando a Resolução n'' 149/93. 

A Presidência esclarece ao Plenário que durante a discus
são poderão ser oferecidas emendas à proposição. 

Em discussão o projeto, em turno único. 

O Sr. Cid Sabóia de Canalho - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. - - ----,------ - -- -- .-·--

0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho para discutir 
a matéria. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CK 
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, estamos assistindo o empenho do Senador Rçman 
Tito em todas essas matérias e isso é por demais interessante,-
inclusive o cuidado do Relator nesse critério horriogêneo cjue 
e.le criou para todos os casos iguais numa isonomia que lnques
ttanavelmente é satisfatória. 

Mas quero dizer :que o E~tado do Ceará tem merecimento 
para essa rolagem de dívida, porque realmente a coisa pública 
no Estado do Ceará vem tendo um cuidado excepcional por 
parte de todos os gestores e assim nada mais confiável do 
que essa rol agem de dívida que faz jus à seriedade da adminis
tração. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - Encerrada a 
discussão~ _ _ _ _ __ 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

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

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação finãl, 
que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N';SO, DE 1994 

_ . ( pa Comiss~q Dirertra) 

Redaçào final do Projeto de- Resolução n" 26, de 
1994. 

A Comi:-.~ão Din.::tora apresenta a rctlação final do Pro jcto 
de Resolução n" 26. de 1 YY4. que autoriza o Governo do 
E~t-.H.Io do C~arú a emitir Letra::. Financeiras do Tt.:souro Esta
dual, Je~tinuda:-. ao giro da dívida mohi!iária do exercício de 
J4l).J.. \'L"I1CÍ\d em 15 dL' janeiro de 1YY4. 

Sala de Rcuniôe~ Ja Comissüo, ::! de fe\ereiro de_l994. 
-Júlio Campos, Pre~idt:lllL'- Beni \'eras, Relawr --Carlos 
Patrocínio- Nabor .Júnior. 

ANEXO AO PARECER N" 50. de 1~9· 

Faço :-.ab~:r lJUt.' o Senado Ft:-th::ral aprovou, e eu. Presi
denll..'. nos t!.'nlws Jo art. -1-.S, ití..'m 28, Jo Regimento Interno. 
rromul.Qtl a SL'l!l!ÍntL' 
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RESOLUÇÃO N' , DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro Estadual, destinadas ao 
giro de 91% da dívida mo]}iliária do exercício de 1994, 
vencível em 15 de janeiro de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1·.o É autorizado o Governo do Estado do Ceará, 

nos termos da Resolução n" II, de 1994, do Senado Federal, 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro Estadual, destinadas 

. â.o giro da dívida mobiliária do exercício de 1994. vencível 
em 15 de janeíro de 1994. . . . 

Art. 2" A operação autonzada se realizara tle acordo 
com as seguintes condições. . 

a, quantidade: definida na data de resgate dos. utulos 
a serem su substituídos, atualizados nos termos do § 6", do 
art. JS. da Resolução 11, de 1994. do Senado Federal. dedu
zida a parcela de 9% ; 

b) modalidade: nominativa-transft!rível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 

-LFf, criadas pelo Decreto-Lei n" 2.376, de 25 de novembro 
de 1987; 

d) prazo: até cinco anos; _ 
e) valor nominal: CR$1 ,00 (um cruzeiro real); 
O c:aracteristicas dos títulos a serem substituídos: 

Titulo Vencimento uantidade 
570731 15-1-94 25.804.527.345 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, cm turno único, do Projt!.to de Lei da 
Câmara n"' 107, de -1990. que ü;enta do Impo:-oto :-oohn: 
Produto Industrializado - IPI, os veículos especiais 
ou utilitários, quando destinados a pessoas portadoras 
de deficiências fíSiCa!:! -Õu entidades filantrópica~ que 
especifiCa: -- -

__ Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

Nos termos do art. 5" da Resolução n·· I 10, de 1()93. 
designo o nobre Senador Ronan Tito para prokrir parecer. 
em substituição ã ComisSão de Assuntos Económicps. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. aprovado na Câmara 
dos Deputados, vem ao Senado Federal o Projdo de Lei 
acima identificado, para o fim constüucionat de revisâo. 

Ao isentar os veículos especialmente adaptados ao mane
jo por parte das pessoas portadoras de limitações físicas. o 
Projeto objetiva contrihuir para a integração dessas pessoas 
à sociedade e ao trabalho, cm perfeita consonância com os 
objetivos constitucionais referentes à matéria, pelo que somos 
favoráveis à sua aprovação. 

A Lei n" ~.074. de 31 de julho de 1990. que dispõe sobre 
as diretrizcs orçamentarias para o exercício cotrcrlte, em- seu 
art. 50, que qualquer projeto de lei que conceda ou amplie 
isenção, incentivo ou benefício de nawrcza tributária ou finan~ 

------..-,,.----,,.---.--.:,--=:-;--r~-;--;; __ :1_ ~ ceira somente poderá ser aprovado caso indique a estimativa 
,. Vencimento Título Data-Base da renúncia de receita e as despesas que deverão ser anuladas 

15-1-99 571824 17-1-94 no exercfcio de 1991. Trata-se, porém, de dispositivos de difícil 
aplicação ná Legislativo, no curso de um exercício, visto que 
só o Executivo dispõe de estrutura capaz de possibilita"r esse 
cálculo, difícil até mesmo para o próprie Executivo. Além 
do mais trata-se de mera estimativa aleatória, tornando o 
preceito inócuo na prática. Tanto assinl, que a Mensagem 
Presidencial n" 30. de 1991-CN. de 15 de abril último, que 
"dispõe sobre as diretrizes orçamentárüis para o ano de 1992, 
e dá outras providências··. já não consigna mais tal norma. 
No caso do Projeto em exame, como a Lei que dele vier 
a resultar deverá ser regulamentada pelo Executivo no prazo 
de 90 dias de sua publicação, o que só ·deverá ocorrer na_ 
segundo semestre deste .ano, quando a nova LDO para 1Y92 
já deverá estar aprovada, sem essa exigência. ficará -a: cargo 
dos órgão específicos do Executivo determinar, se for o caso. 
quantos pedidos poderão ser atentidos ainda no exercício de 
91. E provavelmente nào serão tantos que inviabilizem as 
metas objetivadas pelo Projeto em tela, mesmo porque cada 
pedido deverá constituir um processo cuja tramitação adminis
trativa levará o tempo necessário para se adentrar o exercício 
de 92. já sob a égide da nova LDO. 

h) forma de colocação: através de ofcrias públicas, nos 
termos de Resolução n" 565,_ de 20 de setembro de 1979, 
do Banco Central; ... 

i) autorização legislativa: Lei n" 11.549, de 18 de maio 
de 1989 e Lei n'' 12.229, de 9 de dezembro de 1993. 

Art. 3-:> É autorizado o Governo do Estado do Ceará 
a emitir LFTCE, na quantidade necessária para cobrir a dife
rença entre o número de títulos efetivamente rolados, na vi
gência da Resolução n" 149. de 1993, do Senado Federal. 

e a quantidade estabelecida nesta Resolução. _ 
Art. 4>' As autorizações previstas nos arts.._.2'.o e 3'' desta 

Resolução deverão ser exercidas 1'lo prazo de duzentos e seten
ta dias, contados da data de publicação desta Resolução. 

Art. 5o:> Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. ~ 

Art. 6o:> Revogam~se as disposições em contrário, especial
mente a Resolução n\' 149, de 1993, do Senado FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos i- Em dis~ussão 
a redação final. (Pausa.) 

Encerrada a discussão, a redação final é ColiSiderada defi
nitivamente aprovada independente de votação, nos termos 
do art. 7'' da Resolução n'· 110. de 1993. 

O projeto vai ã promulgação. 

O SR- PRESIDENTE (Julio Campos) -Passa-se à 

Nessas condições somos pela aprovação do presente Pro
jeto, tal corno aprovado na Cámara dos Deputados. 

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos)- O parecer con
clui favoravelmente. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, durante a discus
são-; poderão ser oferecidas emendas à PT?posição. 

Em discussão o projeto, em turno úntco. (Pausa.) 
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. _ 

O Sr. Cid Sabóia de CarvÓiho ~ Sr. Presidente. peço 
a palavra para encaminhar votação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Coricedo a pala
vra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, para encami· 
nhar a votação. 

O SR. CID SABÓJA OE CARVAl.HO (PMDB -CE. 
Para encaminhar a võtaçáo. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, na Constituição Federal, quando 
de sua elaboração. portanto. na Assembléia Nacional Consti· 
tuinte, compareci com uma série de emendas que visavam 
criar uma situação social adequada para os 25 ou 30 milhões 
de deficientes físicos que estão inseridos na população brasi
leira. E vejo com alegria essa isenção. 

Muitas vezes. no Brasil, tivemos isenções. despachos li· 
vres de direitos e tantas outras circunstâncias totalmente anó· 
malas. Mas esta aqui é uma circunstância mais que razoáveL 
inclusive porql)c o veícul_o. deyídamente preparaâo, minora 
o sofrimento do deficiente físíco, permitindo·lhe mais liber
dade e, de certo modo, devolvendo-lhe m1Jita coisa que perdeu 
exatamente pela enfermidade ou pela condição que o levou 
à deficiência. - - - -- -

É importantíssimo ·para ·o- deficiente fÍsico-a utilização 
do veículo adaptado às suas necessidades. Creio que esse pro
cesso, que resultou do presente projeto de lei, é altamente 
justo, tem muita adeqUação social e se coaduna com a minha 
atuação na Assembléia Nacional Constituinte. 

Daí por que votarei favoravelmente. E o PMDB. através 
de minha pessoa, através de sua Liderança, expressa o total 
apoio a esse projeto de lei. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Em votação o 
projeto, em turno único: Não foram apresentadas emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam ·quenam perman-ecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•I07, DE 1990 
(N• 1.271/88, na Casa de origem) 

Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados 
- IPI, os veículos especiais ou utilitários quando desti
nados a pessoas portadoras de deficiências físicas ou 
entidades filantrópicas que especifica. 

O Congresso Naciollai decreta: 
Art. 1~ Ficam isentos do Imposto sobre Produtos lq.dus

trializados ----:- IPI, os veículos classificados no Código 
87.03.22.02.99~da Tabela de Incidência do !PI, quando se 
destinarem a pessoas portadoras de deficiência físico-para
plégica que as impossíbilite de utilizar os modelos comuns 
e a entidades filantrópicas que comprovadãinente pieitem 
assistência a pessoas portadoras de deficiência. - -

Art. 29 Os veículos adquiridos com os benefícios pre
vistos no artigo precedente deverão ser adaptados ou ter carac
terísticas especiais que tornem sua utilização adequada aos 
paraplégicos e portadores de defeitos físicos_. _ 

Art. 3"' A adaptação ou introdução de características 
especiais (art. 29) poderá ser efetuada em oficinas ou estabele
cimentos industriais independentes ou na própria montadora 
dos veículos. 

Art. 49 Para efeito do disPosto nesta lei, serão obser-
vados os seguintes procedimentos: 

I -os veículos sairão do estabelecimento industrial com 
isenção do IPI, quando construídos ou já adaptados para as 
condições físicas dos adquirentes; 

II- os veículos sairão do estabelecimento industrial com 
suspensão do IPI ,_quando sujeitos a posterior adaptação, caso 
em que a isenção ficará condicionada a que os veículos, antes 
de licenciados pelo órgão competente, sejam adaptados para 
utilização dos beneficiários. -

Art. 59 A Secretaria da Receita Federal adotará as me
didas necessárias ao resguardo dos interesses tributári()s _da 
União relacionados com a aquisição de veículos nas_ condições 
previstas na presente lei. 

Parágrafo único. Verificado destino diverso_ do previsto 
para o gozo da isenção, sujeitar-se-á o responsável ao paga
mento do imposto. como se a isenção não existisse,"bem como 
às penalidades e demais acréscimos legais cabíveis (Lei n"' 
4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 42). 

Art. 6<:> Os veículos adquiridos nos termos desta lei so
mente poderão ser transferidos a terceiros após três anos? 
contados da aquisição. 

Art. 79 O Poder Executivo regulamentará a presente 
lei no prazo de noventa dias. 

Art. gq Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
caçáo. 

Art. 9" Revogam-se as disposições em contrário-. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n" 93/93. de autoria do eminente Senador Iram 
Saraiva, que piOíbe a exclusão de cobertura de despesas 
com tratamento em determinadas doenças em contra
tos que assegurem atendimento médico-hospitalar pe
las empresas privadas e seguro de saúde ou asseme
lhadas. 

Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Sociais. 

Nos termos do art. 5', da Resolução n• 110, de 1993, 
designo o eminente Senador César Dias para proferir parecer, 
em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB -RR. Para emitir parecer.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós fizemoS o relatório 
favorável ao projeto, porque este caso está sendo motivo de 
veiculação na imprensa nacional, inclusive o Conselho Regio
nal de Medicina de São Paulo impetrou mandado de segurança 
em que solicita às empresas de seguro que incluam o trata
mento de doenças infecto-contagiosas, doenças crônicas, 
doenças mentais e, principalmente, doenças _como a AIOS. 

Ocorre que alguns Tribunais já conseguiram liberar esse 
mandado de segurança aos assegurados. E o nobre Senador 
Iram Saraiva, percebendo o problema, incluiu, em boa hora, 
o Projeto de Lei nq 93 do Senado Federal, que proíbe a exclu
são ~e cot:?erturas dessas doenças nesse tipo de seguro. 

Sou favorável ao projeto e peço aos Srs. Senadorc;;s. que _ 
acatem este projeto, porque é antiético e -inaceitávd que um 
bem tutelado pelo Estado, como é a saúde humana, seja colo
cado no mercado ao arbítrio de cartéis, G-ujo único interesse 
e princípio étiCo é o lucro, diga-se de passagem, lucro fáciL 
Nós somos favoráveis à aprovação do projeto. 

O presente projeto de lei, de autoria do eminente Senador 
Iram Saraiva, pretende proibir a exclusão de cobertura assis-
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tcncial ou .financeini, de determinadas afecções, em contratos 
que assegurem atendimento médico-hospitalar por empresas 
privadas de planos de saúde ou de seguro-saúde e asseme
lhadas. 

Entretanto, no parágrafO UriíC~ó~-do art. 1", enumeram-se 
os casos em que a proibição não se aplica, a saber: I- trata
mentos clínicos oti- cirúrgíCás CXpCrifnentaíS; II - cirurgias 
plásticas estéticas não restauradoras de função; III - trata
mentos de rejuvenedtifêiltõ e emagredmehfo com finalidade 
estátiCa; IV - acidentes, lesões e quaisquer conseqüências 
da ingestão de bebida alcoólica ou uso de drog_as psicoativas; 
V- doenças·e lesões intcncióilalrii.CrüC ·auto-=-intligidas. 

Na ''justífíCaÇãO", o ilustre autor pondera que os contra
tos-destinados a assegurar atendimento médico-hospitalar, ou 
ressarcimento de despesas com tratamentos de _saúde apresen
tam, sem exceção, claúsulas que retiram a cohertura de deter
minadas afecções, sendo algumas aceítáVf!ís e outras Completa
mente descabidas e mesmo lesivas. Corno não há legislação 
a respeito, essas empresas ficam liVres ·para ditar as suas pró· 
prias regras, sempre no intuito de aumentar os seus lucros, 
em detrimento dos consumidores, que, incautos. não se dão 
conta-da magnitude do que é excluído. 

À guisa de exemplo, são citados, como eventos mórbidos 
excluídos, as doenças infecto-contagiosas- AIDS, infeCÇões 
hospitalares etc. -,as doenças mentais de toda espécie, doen
ças de evolução crónica e outras. Uma indagação é feita: 
"que tipo de doença então tem suas despesas cobertas?" 

Conquanto sejam os-prêmibS, pagos- pelo segurado, de 
valor elevado, não recebe a contento a c-obertura de se_u_segu
ro-saúde. Há todo tipo de restrições aos benefícios, quais 
sejam: limite de dfas de hospitalização,-eXcluSão de múltiplos 
eventos mórbidos~ não inclusão de determinados tratamentos, 
incluindo órteses e próteses. 

Outro aspecto que é ressaltado-: a n-ecessidade de as em· 
presas de seguro-saúde estarem preparadas para atender às 
demandas de atendimento, independente do tipo de afecção, 
pois o valor dos prêmios pagos é suficiente para uma cobertura 
atuarial completa. 

Não se pode negar a relevância e oportunidade do projeto 
de lei sob análise, que vem suprir umá falha da legislação 
no setor, coibindo abus_os e claúsulas leoninas nos contratos 
e apólices de seguro--saúde. 

Aliás, esta já é uma preocupação de inúmeros membros 
desta Casa, sensibilizados "qUe forâ.m pelos reclamos de larga 
parcela da população vinculada a algum tipo-de plano privado 
de assistência à saúde e que se sentiram ludibriados quando 
necessitaram- usufruir dos benefícios -supostamente assegura
dos. Estima-se o número de trinta e seis milhões de pessoas 
optantes por estes planos de seguro-saúde, parcela muitíssima 
expressiva da população brasileira. 

O Poder Legislativo não pode, neste momento, eximir~se 
do cumprimento do seu dever de regulamentar procedimentos 
que, -c_omo estão, ferem os interesses e os direitos do cidadão 
brasileiro. - -

Não se pode ser conivente com esse comportamento lesi
vo de determinados grupos económicos -que, a pretexto de 
assegurarem a cobertura assistencial a nossa sofrida popula
ção,--mormente nestes tempos de crise do setor de saúde, 
arrecadam fábulas de dinheiro sem a devida_ contra prestação 
de serviços· e benefíCiOs. - -- -- -

Não é por acaso que ocorreu uma proliferação ·espaft'tosa 
de empresas no ramo, conHfCrescimento surpreendentemente 
rápído da maioria delas. Em boa hora o Conselho Regional 

de Medicina do Rio de. Jan.eiro manifestou-se contrário às 
restrições- impostas pelas empresas seguradoras_ e de planos 
privados de saúde. classificando-as de antiéticas. 

É realmente antiético e inaceitável que um bem tutelado 
pelo Estado, como o é a saúde humana, seja colocado no 
mercado ao arbítrio de cartéis, cujo único interesse e principio 
ético _é q lucro; fácil, diga-se de passagem. 

E o meu parecer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O parecer con-
clui favoravelmente à matéria. - -

A Presidência esclarece ao Plenário que durante a discus~ 
são poderão ser oferecidas emendas à proposíção. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, en-cerro a-discussão. 
Em votação. 

Os Srs. SenadOres- QUe O -aprovam queiram permanecer 
sentados. - - -

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Direto'ra para redaÇão final. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a mesa, 
parecer" da Comissão Diretora oferecendo a redação final, 
que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 51, DE 1993 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final_do Projeto de Lei do Senado n~ 93, 
de 1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Lei do Senado n' 93, de I993, de autoria do Senador 
Iram Saraiva, que proibe·a exclusão de cobertura de despesas 
com tratamento de determinadas doenças em contratos que 
asseguram atendimento médico-hospitalar pelas empresas pri
vadas de seguro-saúde ou assemelhadas._ 

Sala de Reuniões da Comissão~ 2 de fevereiro de 1994. 
- Humberto Lucena, Presidente - Júlio Campos, Relator 
- Nabor Júnior- Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N' 51, DE 1994 
Proíbe a excliiSâ:o de cobertura -de despesas com 

tratamento de detenuinadas doenças em contratos que 
asseguram atendimento médico-hospitalar pelas empre
sas privadas de seguro-saúde ou assemelhadas. 

_O Congresso Nacional decreta: 
1 

Art. 1" às empresas privadas de seguro-saúde, de plaJl:os 
de assistência médica, de medicina de grupo e assemelhadas 
incluir, nos cOntratos destinados a assegUrar aten~imento Iilé
dico-hospitalar, cobertura ou ressarcimento dessas despesas, 
cláusulas de exclusão de tratamento de qualquer doença ou 
lesão. 

Parágrafo único. A -práíbição áe que trata eSte artigo 
não s_e_aplica aos casos de: 

I -tratamentos clínicos ou cirúrgicos exPerimentais; 
II- cirurgias plásticas estéticas não restauradoras de fun

ção; 
III- tratamentos de rejuvenescimento e emagrecimento 

com finalidade estética; 
IV- acidentes, lesões e quaisquer conseqüências da in-

gestão de bebida alcoólicà ou USo de drogas psicoativas; 
V- doenças e lesões intencionalmente auto-infligidas. 
Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESiDENTE (Júlio Campos) --Em discussão 
a redação final. 

Encerrada a discussão, a tedação final é considerada defi~ 
nitivamente aprovada, independentemente de votação_, nos 
termos do art. 79 da Resolução n9_ll0~ de 1993. 

A matéria vai à Câmara -dos Deputados. Fica prejudicado 
o Requerimento n9 1206, de 1993, de inclu_são da matéria 
na Ordem do Dia. -

O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) -Item 3 . 

MENSAGEM N' 51, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
3• da Resolução n• 110, de 1993) 

Mensagem n9 51, de 1994, através da qual o Presi
dente da República solicita que seja autorizad_a a con
tratação de financiamento externo entre a· República 
Federativa do Brasil e o Banco Internacional para a 
Reconstrução e o Desenvolvimento - BIRD, Banco 
Mundial, no valor equivalente a 266 milhões 600 mil 
dólares americanos de principal, destinado à captação 
de recursos para o III Projeto de Educação Básica 
do Nordeste, dependendo de par~~t: ~a_ Çomi~s~o de 
Assuntos Económicos. · --- · 

Nos termos do art. 5" da Resolução 110/93, designo emi
nente Senador Cid Carvalho para proferir parecer em substi
tuição à Comissão de Assuntos Econôrnicos. 

O CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -CE. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senhor 
Presidente da República encaminhou para exame do Se_nado 
Federal proposta para que seja autorizada a contratação de 
financiamento externo, entre a República Federativa _do Brasil 
e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvol~ 
vimento- BIRD (Banco Mundial), no valor equivalente a 
US$260,600,000.00 (duzentos e sessenta milhões e seiscentos 
mil dólares norte-americanos), de principal, destlnado.à capta
ção de recursos para o III Projeto de Educação Básica no 
Nordeste. 

Este empré!:>timo externo apresentará as seguintes condi
ções financeiras: 

-amortização: -vinte parcelas semestrais de valores equi
valentes a US$10,330,000.00 (dez mílhõcs e trezentos e trinta 
mil dólares norte-americanos), vencendo~se a primeira em 
15-04-99 e a última cm 15-10-2008; 

-juros: exigíveis semestralmente e calculados com base 
no custo de captação do Banco Mundial, apurado em bases 
anuais no último semestre anterior ao veriCi:mentO; 

-comissão de compromisso: 0,75% a. a. sobre o principal 
não desembolsado, contados a partír de sessenta diaS após 
a data da assinatura do contrato. 

Quanto aos mecanismos de controle das operaç6es de 
crédito externo c ã con'cessão de garantias da União a essas 
operaçõ·es, definidos a nível Constitucional e regulamentados 
pela Resolução do Senado Federal n'' 96/89, cabem os seguin
tes esclarecimentos: 

a) os limites de endividamento da União, definidos nos 
artigos 2':>, 3\' e 4~ da referida -ReS-oluÇão São atendidos, confor- · 
me Parecer da Secretaria do Tesouro Nacional STN/COREF/ 
DIREF/ n' 357, de 17-12-93. 

Ressalte~se que o Parecer da Secretaria do Tesouro Na
cional, anexo ao Processo em exame, a'pcilas infOrmou que · 

~--- . 

foi "providenciada a inclusão da garantia a s.er concedida nos 
limites de endividamento da União". Não são fornecidos, 
todavia, os dados cornprovatórios do cumprimento desses limi
tes: 

b) O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
- PGFN/COF n"088. de 1994. encaminhado ao Senado Fede
ral, no exame das Cláusulas de_minl!!a contratual conclui que 
as mesmas são admissíveis e estaO de acordo com a legislação 
brasileira aplicável à espécie, tendo sido observado o disposto 
no art. 5\' da Resolução n" 96/89, que veda disposição contra
tual de natureza política em atentatória à soberania nacional 
e à ordem pública; 

c) Em resposta a consulta formulada pela STN, informou 
a Secretaria de Orçamento Federal, que consta da atual Lei 
Orçamentária dotação para o ingresso dos recursos externos 
e atendimento da contrapartida; 

d) De acordo com is informações fornecid-as Pela Secre
taria de Planejamento e Avaliação- SPA. o projeto de Edu
cação Básica para o Nordeste III se encontra incluído no 
Plano Plurianual de ciue trata a Lei n~ 8.173/91; · 

e) O Programa em tela encontra~se incluído no Plano 
Plurianual, devendo estar consignado na Lei Orçamentária 
de 1994 dotação suficiente para pagamento dos encargos pre
vistos para aquele exercício. Os compromissos financeiros pre
vistos no contrato serão de responsabilidade do Ministério 
da Educação e do Desporto. 

As demais formalidades prévias à concessão de garantia 
da_ União e a contratação do empréstimo externo. prescritos 
na Constituição Federal e na Resolução n"' 96i89, do Senado 
Federal,_ foram obedecidas. 

Ante o .exposto, somos pela autorização pleiteada na 
Mensagem n? 0051/94, nos termos do seguinte_: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 27, DE 1994 

AUtoriza a contratação de financiamento externo, entre 
a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional 
- BIRD (Banco Mundial), no valor equivalente a 
US$260,600,000.00 (duzentos e sessenta-milhões e seiscentos 
mil dólares norte~americanos),de principal, destinado à capt~ 
ção de recursos para- o III Projeto de Educação Básica no 
Nord{!ste. 

O Senado Federal resolve: 
Art. lo É a República Federativa do Brasil au_toriza9a 

a contratar financialnento exterito junto ao Banco Interna
cional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD (Ban
co Mundial), no valor equivalente a US$ 260,600,000.00 (du
zentos e sessenta milhões e seiscentos mil dója_re_s norte-ame
ricanos) de príncipal. 

Parágrafo único: A operação de crédito externo r,;ferida 
no caput deste artigo destina-se à captação de recursos para 
o III Projeto de Educação Básica no Nordeste. 

Art. z~ As condições financeiras básicas da operação de 
crédito externo são as seguintes: _ . -·- - - _ 

-amortização: vinte parcelas semesJrais Qe valores equi
valentes a US$10,330,00ll.Oll (dez milhões e trezentos e trinta 
mil dólares n_o_f!e-a!llericanos), vencendo-se a primeira em 
15-04-99-e a última em 15-10-2008; 
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-juros: exigíveis semestralmente e calculados com base 
no custo de _captaçc.io do Banco Mundial, apurado em bãses 
anuais no último semestre anterior ao vencimento; 

-comissão Ue compromisso: 0,7Y'k a.a. sobre o principal 
não desembolsado. contados a partir de sessenta dias após 
a data da assinatura do contrato. 

Art. 3" A atitõrizaÇâo-COriccdída po-r CSt3 Re.~Õh.tçãü"deve
rá ser exercida num prazo de 540 -(quinhentos e -quarenta) 
dias. contados dc_s.ua publicação. 

Art. 4·· Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
puhficação -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O parecer con
clui pela apresentação do Projeto de Resolução n·· 27, de 
1993, que autoriza a contratação ora solicitada. 

Completada a instrução da matéria, pasSa-se à discussão 
do projeto. cm turno único. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votaç<lo. -- -
Os Srs. Senadores que o aprOvam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Direto-ia para ·redação finai. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a mesa. 
parecer da Comissão Diretora oferecendo a redução final. 
que será_ lido pelo Sr. 1' Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N' 52, DE 1994 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução no 27, de 
1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redaçãO fi'rial do Projeto 
de Resolução n"' 27, de 1994, que autoriza a contratação de_ 
financiamento externo, entre a República Federativa do Brasil 
e o Banco Internacional- BIRD (Banco Mundial), no v3Jor 
equivalente a US$260,600,000.00 (dü:Z.entos e sessenta milhões 
e seiscentos mil dólares norte~americanos), de principal, desti
nado à captação de recursos para o III Projeto de Eàucação 
Básica no Nordeste. __ _ 

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de fevereiro de 1994. 
--Humberto Lucena, Presidente --Beni Veras, Relator-
Júlio Campos, Nabor Júnior - Lucídio Portella. · 

ANEXO AO PARECER N' 52. DE 1994 

Redação final do Projeto de Resolução no 27, de 
1994. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente_, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte _ 

RESOLUÇÃO W , DE 1994 

Autoriza a contratação de financiamento externo, 
entre a República Federativa do Brasil e o Banco Inter· 
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD 
(Banco Mundial), no valor e-quivalent_e_a 
US$260,600,000.00, de principal, destinado à captação 
de recursos para o III Projeto de Educação Básica no 
Nordeste. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1'·' É a República Federati\la do Brasil autorizada 

a contratar financiamento externo junto ao BancO· Iriterna-

cional para Reconstrução c Desenvolvimento- BIRD (Ban
co Mundial). no valor equivalente a US$260.600,000.00 (du
zentos e sessenta milhões e seiscentos mil dólares norte-ame
ricanos) de principal. 

Parágrafo único~ A operação de crédito externo referida 
pocaput deste artigo deStina-se à captação de recursos para 
o III Projeto de Educação Básica no Nordeste. 

Art. 29 As condições financeiras básicas da operação 
de crédito externo são as seguintes: 

a) amortização: vinte parcelas semestrais de valores equi
valentes a US$10,330.000.00 (dez milhões e trezentos e trinta 
mil dólares norte-americanos), vencendo-se a primeira em 
15 de abril de 1999 e a última em 15 de outubro de 2008; 

b) juros: exigíveis semestralmente e calculados com base 
no curso de captação do Banco Mundial, apurado em bases 
anuais -no último semestre anterior ao vencimento; 

c) comissão de compromisso: 0,75%a.a. sobre o principal 
não desembolsado, contados a partir de sessenta dias após 
a data da assinatura do contrato. Art. 39 A autorização 
concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo 
de quinhentos e quarenta dias, contados de sua publicação. 

Art. 49 Esta Resolução-entra em vigOr na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em discussão. 
(Pausa.) . . ... 

El}cerrada a discussão, a redação fioal é considerada de fi· 
nitiVamerite a-provada, TOde-penderlteme-nte de votação; nOs 
termos do art. 7' da Resolução n' JIO. de 1993. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência 
retira da pauta da Ordem do Dia da presente sessão as matérias 
constantes dos iteris 4 a 8, nos termos do art. _175, e, do 
RegiMento lriterno: · 

São os seguintes o~ lteps retir_1ldos: 

-4-
Discussão, em turno único, do Parecer n'1 464, de 1993, 

da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem 
n' 413. de 1993 (n' 882193, na origem) do Senhor Presidente 
da República, que conciui favoravelmente à aprovação do 
nome do Senhor RUY COUTINHO DO NASCIMENTO. 
para exercer o cargo de Presidente do Conselho' Adminis
trativo de Defesa Económica. 

-5-
Discussão, em turno _único, do Parecer n~ 464-A, de 1993, 

da Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem 
n' 413. de 1993 (n' 882193, na origem) do Senhor Presidente 
da República, que _conclui favoravelmente à aprovação do 
nome da ~Senhora NEIDE TERESINHA MALARD, para 
exercer o cargo de Conselheira do Conselho Administrativo 
de Defesa Económica. 

-6-

Discussão, em turno único~ âo Parecer n"' 464-B, de 1993, 
da Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem 
n' 413, de 1993 (n' 882/93, na origem) do Senhor Presidente. 
da República, que conclui favoravelmente à aprovação do 
nome da Doutor CARLOS EDUARDO VIEIRA DE CAR
VALHO, para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho 
Administrativo de Defesa Económica. 
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-7-

Discussão, em turno úníco, do Parecer n'-' 464-C, de 1993, 
da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem 
n' 413, de 1993 (n' 882/93, na origem) do Senhor Presidente 
da República, que conclui favoravelmt:nte à .aprovação do_ 
nome da Doutor MARCELO MONTEIRO SOARE$, para 
exercer o cargo de Conselheiro d<;_> Cpnse:lho Administrativo 
de Defesa Económica. -- -- - - -

-8-
Discussáo, em: tutno único, dõ Parecer n""464-D, de 1993, 

da Comissão de Assuntos Econômiços sobre a Mensagem 
n' 413, de 1993 (n' 882/93, na origem) do Senhor Presidente 
da República, que conclui favoravelmente à aprovação do 
nome da Doutor JOSÊ. MA TIAS PEREIRA, para exercer 
o cargo de Conselheiro do Conselho AdministrativO de Defesa 
Econômica. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada mais ha· 
vendo a tratar, a Presidência vai encerrar .os traba]hos;-de~ig
nando para a sessão ordinária ·ae amanhã a se_guinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÁMARÁ N' 167, DE 1993 

llncluído em Ordem do Dia nos termos do 3.rt. s~ da 
Resolução n' 11 O, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 167, de 1993 (n' .3.529/93, na Casa de origem), que cria 
cargos do Grupo-ProCessamento de Dados no Qu3.dro PerÍna
nente de Pessoal da Secretariado_ Tribunal Regio_nal do Trqba
lho da 2~ Região, e dá outras providências. (Dependendo 
de Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e Cida
dania e de Assuntos Económicos.) 

-2--

PROJETO DE DECRETO LEGISDA TIV6 N" 38, DE 1993 

(Incluido em Ordem do Dia nos termos do art. 3' da 
Resolução n' 110, de 1993) 

Discussão, -em tufno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 38, de 1993 (n" 270/93, na Câmara dos Deputados),· 
que aprova os textos das Resoluções n"s 267 (E-V), 268 (XII) 
da Conferência Geral do Organismo para a Proscrição das 
Armas Nucleares na América Latina e no Caribe (OPANAL), 
que alteram, respectivameJtte, a denominação legal do Trata
do para a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina 
e o parágrafo z~ de seu artigo 25, .bem como o texto emelldado 
do referido Ttatãdo. (Depe:ildendo de parecer da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa NacionaL) 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO N'' 80, DE 1993 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do 
Senado n• 97, e 106, de 1993) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3~' da 
·Resolução n' 110, de 1993) _ 

DiscUssão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n~ 80, de 1993, de autoría do Senador Jarbas Passarinho, 
9ue dispõe sobre a obrigatoriedade da adição de micronu-

tfiemes -aos produtos de ãJimentação que especifica, e dá ou
tras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Sociais.) --

-4-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 97, DE !993 

(Tramitando em conjunto com os Projetes ·cte Lei do 
Senado n'' 80 e 106, de 1993) 

(Incluindo em Ordem do Dia nos termos do art. 3~' da 
Resolução n• 110, de 1993) 

Discussão, em turno úriíCó, do ProjetO d_e L.eCdO Senado 
n~ 97, de 1993, de autoria do se-nador Júlio Campos, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de fortificação dos alimentos 
básicos e dá outras providências. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Sõciais.) 

-5-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 106, DE 1993 

(Ttamita'iido em conjunto cõ-in os Projetas de _Lei do 
Senado n• 80 e 97, de 1993) 

(Incluído em Ordem do Dia no termos do art. 3' 110, 
de 1993) _ _ _ _ _ __ 

Discussão, em turno úníco, do P-rojeto de Lei do Senado 
n9 106, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da adição de micronutrientes 
aos produtos de alimentação que especifica. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Assuntos Sociais.) 

-6-

PROJETO DE LEI DO SENADO W 125, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 3.rt. 3o da 
Resolução n' 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 125, de 1993, de autoria do Senador Mário Covas, que 
dispõe sobre número de candidatos pelo sistema propotcíonal 
nas e"leições de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 13h44min.) 

ATO DO PRESIDENTE N' 430/92 

Ap9sentou Petronilho Rodrigues da Silva, Técnico Legis
lativo, Area de Artesanato, Classe Especial, Padrão V. 

APOSTILA (*) 

Fica aJteradi::t o fundamento legal do presente Ato da 
Concessão de Aposentadoria, para incluir os arts. 34, § 2~. 
37 e 41, inciso I, da Resolução SF n' 42/93, bem como alterar 
a denominação do cargo para TécniCo Legislativo, Área de 
Instalaçõs, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espa
ço Físico e Serviços Gerais~ Nível II, Padrão 30, e excluir 
o art. 11 da Resolução SF n' 87, de 1989. 

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

(*)Republicada por haver saído com incorrcção no DCN II de 18-Ú-SIJ 
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ATO DO DIRETOR-GERAL 

N• 13, DE 1994 

O Diretor-Geral do senado Federal, no uso da atfibuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7~, § 2~, da- Resolução n9 42~ 
de 1993, e de acordo com o que consta do Processo no 
012.899!93-3, resolve exonear-Oswaldo Guímarães Fílho do 
cargo, em comissão, de Secretária Parlamentar, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senador Henri
que Almeida. 

Senado Federal, 3 de fevereiro de 1994. - Manoel-Vilela 
· ~e Magalhães,, DiietOi-Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 

N• 14, DE 1994 

O Diretor-deral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7", § 2~. da ResoluçãO ir'·42·,-' 
de 1993, e de acordo com o que· consra· do Processo n"' 
001.635/94-8, resolve nomear Oswaldo Guimarães Filho para 
execer o cargo. em comissão, de Assessor Técnico, do Quadro 
'de Pessoal do Senado Ff?deral, Ç9~ _lotação e execícío no 

' Gabinete do Senador Henrique Almeida. _ 
'· Senado Federai,'3 de fevereiro de 1994.- Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-G_eral. · · 

ATO DO DIRETOR-GERAL 

N• 15, DE 1994 

O Di!etor-Geral dõ Senado Federal~ no uso da a,tribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7'', § 2'", da Resolução n» 42, 
de 1993, e de acordo com o que consta do Processo_n9 

_QQL6_35/94-8, Resolve.exOnerar Alberto Garcez Duarte Filho 
·do cargo, em comissão, de Assessor Técnico, do Quadro çie 
Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senadot Henrique 
Almeida, a partir de 25 de janeiro de 1994. _ 

Senado Federal, 3 de fevereiro de 1994.- Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO DO DlRETOR-GERAL 

N• 16, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuiç~o 
-que lhe foi conferida pelo art. 79, § 2", da Resolução n<? 42, 
de 1993, e de_acordo _com o que consta do_ Processo n 9 

001.634/94-1, resolve nomear Carlos Alberto Lobato Lima 
para execer o cargo, em comissão, de SecretáriO Parlamentar, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação -e 

- execício no Gabinete do selladõ He'ni-fqlle Almeida. 
Senado Federal, 3 de fevereiro de 1994. ~ Manoel Vilefa 

. de Magalhães, Diretor-Geral. 

··~···~········~~ ......... 1~1''''''' 
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ANO XLIX- N• 15 -DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu; 

Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, nos termos 
do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 1, DE1994 c 

Aprova o texro da ConvençãO-Quadro das Nações 
Unidas so_bre Mudança do Clima, adotada em Nova 
Iorque, em 9 de maio de 1992. 

O Congresso Nacional decreta: - -
Art. 1" É aprovado o texto da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Climã, adotada em Nova 
Iorque, em 9 de maio de 1992. · 

Parágrafo único. Estão-sujeitos à aprovaçâo d_o Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em·:re~isão da 
referida Convenção, bem como quaisquer ajustes complemen
tares que, nos termos do art. 49, I, da COnstituiÇãO Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosoS ao pátriffiónio 
nacional. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vígor ~a daÚ 
de sua publicação. ----- ------ -- ~ ·-

Senado Federal, 3 de fevereiro de 1994.-Senàdor Hum
berto Lucena, Presidente. 

CONVENÇÃO-QUADRODAS"NAÇ:óESUNÍDAS _ 
SOBRE MUDANÇA DO CLIMA --

As Partes desta Convenção, 
Reconhecendo que a mudança do clima da Terra e seus 

efeitos negativos são uma preocupação comwn da humani
dade, 

Preocupadas com que ativid,as humanas estão aumen
tando substancialmente as concentrações atmisféricas de gases 
de efeito estufa, com que ess~ aumento de concentrações 
está intensificando o efeito estufa natural e com que disse 
resulte, em média, aquecimento adicional da superfície e da 
atmosfera da Terra e com-que isso possa afetar negativa~ente 
os ecossistemas naturais e a hUmanidade,, 

Observãndo que a maior parcela das emisSoes globais, 
históricas e atuais, de gases de efeito estufa é originária dos 
países desenvolvidos, que as emissões per capita dos países 

-em desenvolvimento ainda são relativamente baixas e que 
a parcela de emissoes globais originárias dos países em desen
volvimento crescerá para que eles possam satisfazer suas_ ne
cessidades sociais e de desenvolvimento, 

Cientes do papel e da importância- dos sumidouros e reser
vatórios de gases çl~ ~feito e§_tufa nos _ecossistemas terrestres 
e marinhos. 

Observando que as previsões relativas á mudança do cli~ 
ma caracteriz~m-se por muitas incertezas, particularmente no 
que se refefe a sua evolução no tempo, magnitude e padrões 
regionais~ 

Reconhecendo que a natureza global da mudança do cli~ 
ma requer a maior cooperação possível de todos os países 
e sua participação em uma resposta internacional efetiva e 
apropriada, conformesuas responsabilidades_comuns mas dife
renciadas e respectivas capacidades e condições sociaiS e eco-

_- nômicas, . _. . 
Lembrando as disposições pertinentés da Declaração da 

_Conferênçj_a _çlas Naç_ões UIJ.idas s_obre o Meio Ambiente Hu
mano, adÕta<;la em Estocolmo em 16 de junho de 1972, 

Lembrando também que os Estados~ em conformidade 
com a Carta das Nações_Uni~as e com os princípios do Direito 
InternaciOriar; têm o direito soberano de explorar seus pró
prio~ retursosSegü"ndo suas políticas a~bientl!!s e de desenv_ol
vime"Il.tó e·ã -responsabilidade de assegurar que atividades sob 
sua jurisdíção ou controle não causem dano ao meio ambierite 
de outros Estãdos ou de áreas dos limites da jurisdição nacio
nal, 

Reafirmando o princlpio da soberania -dos Estados na 
cooperação internacional para enfrentar a mudança do clima, 

Reconhendo que os Estados devem elaborar legislação 
ambiental eficaz, que as normas ambientais, objetivos aórw,-. 
nistrativos e prioridades devem refletir o co~texto ambiental 
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e de desenvolvimento aos quais se aplicam e que as normas 
aplicadas por alguns países podem ser inadequadas e impl~car 
custos econ6nticos e· sociais injustificaciõs- parã: -<?utros países~ 
particularmente para os países em desenvolvimento, 

Lembrando os dispositivos da resolução 44/228 da Assem
bléia Geral, de 22 de dezembro de 1989, sobre a Conferência 
das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento~ 
e as resoluções no• 43/53 de 6 de dezembro de 1988, 441207 
de 22 de dezembro de 1989, 457212 de 21 de dezembro de 
1990 e 46/169 de 19 de dezembro de 1991 sobre a proteção 
do clima mundial para as gerações presentes e fUturas da 
humanidade, 

Lembrando também as disposições da resolução n"' 44/206 
da Assembléia Geral, de 22 de dezembro de 1989, sobre os 
possíveis efeitos negativos da elevação do nível do mar sobre 
ilhas e zonas costeiras, especialmente zonas costeirasde baixa 
altitude, e as disposições pertinentes da resolução n"'44/172 
da Assembléia Geral, de 19 de dezembro de 1989, sobre a 
execução do Plano de Ação de Combate à Desertificação, 

Lembrando ainda a Convenção de Viena sobre a Proteção 
da Camada de Ozónio, de 1985, e o Protocolo de Montreal 
sobre Substâncias que De?troel a Camada de Ozórifo,- de 1987, 
conforme ajustado e emendado em 29 de junho de 1990, 

Tomando nota da Declaração Ministerial da Segunda 
Conferência Mundial sobre o Clima, adotada em 7 de novem
bro de 1990, 

Consicientes do valioso trabalho analítico sobre mudança 
do clima desenvolvido por muitos Estac;los, das importantes 
contribuições da Organização Meteorológica Mundial, do Pro
grama das Nações Unidas para o Meio Alllbiente _e de outros 
órgãos, organizações e organismos dO sisterila das NãçõeS Uni~ 
das, bem como de outros organismos ifi(êrf!.:ácionãis e íntergo- o 

vemamentais, para o intercâmbio de resultados de pesquisas 
científicas e- pãra a coordenação dessas pesquisas, 

RecOnhecendo que as medidas necessárias à compreensão 
e à solução da questão da mudança do clima serão ambiental, 
social e economicamente mais eficaz se fundamentadas em 
relevantes considerações científicas, técnicis e económicas e 
continuamente reavaliadas à luz de novas descobertas nessas 
áreas, 

Reconhecendo que diversas medidas para enfrentar a mu
dança do clima são, por natureza, económicamerite -jUstificá
veis, e também podem ajudar a solucionar outros problemas 

· ambientais, 
Reconhecendo também a necessidade de os países desen

volvidos adotarem medidas imediatas, de maneira flexíveis, 

com base em prioridades bem definidas, como primeiro passo 
visando a estr~tégias_ de resposta abrangentes em níveis global, 
nacional e, caso assim concordado, regiOnal que lfwem em 
conta todos os gases çle efeito estufa, com devida consideração 
a suas contribuições relativas para o aumento do efeito estufa, 

Reconhecendo ainda que países de baixa altitude e outros 
pequeqos países insulares, os países com zonas costeiras de 
baixa altitude, regiões áridas e s.emi-áridas e regiões sujeitas 
a inundações, seca e desertificação, bem como os- países em 
desenvolvimento com ecossistemas montanhosos frágeis são 
particularmente vulneráveis aos efeitos negativos da mudança 
do clima, 

· Reconhecendo as dificuldades especiais desses países es
pecialmente os países em desenvolvimento, cujas economias 
são particularmente dependentes da produção, utilização e 
exportação de combustíveis fósseis, decorientes de -medidas 
para a limitação de emissões de gases de efeito estufa, 

Afirmando que as medidas para enfrentar a mudança 
do clima, devem ser coordenadas, de forma integrada, com 
o desenvolvimento social e económico, de maneira a evitar 
efeitos negativos neste último, levando plenamente em conta 
aS legítimas necessidades prioritárias dos países em desenvol~ 
vimento par alcançar um crescimento econôrnic.o sustentável 
e arredicar a pobreza, 

Reconhe_cendo que todos os países, especialmente os paí
ses em desenvolvimento, precisam ter acesso aos recursos 
necessários~ para alcaflçai- um desenvolvimento social e econó
mico sustentável e que, para que os países em desenvolvimento 
progridam em direção a essa meta, seus consumos de energia 
necessitarão aumentar, levando em conta as possibilidades 
de alcançar maíor efiéié!ncia energética e de controlar as emis
sões de gases de efeito estufa em geral, inclusive mediante 
a aplicação de novas tecnologias em condições_ que tornem 
essa aplicação económica e socialmente beféfica-, - - -

Determinadas a proteger o sistema climático para gera-
ções presentes e futuras, -

Convieram no seguinte: 

Artigo 1 
Definições"' 

Para os propósitOs desta Convenção: 
1. "Efeitos negativos da mudança do clima" signifiCa: as 

mudanças no meio ambiente físico ou biota resultantes da 
mudança do clima que tenham efeitos deletérios sigilifiCativos 
sobre ·a composição-,_ resiliência ou produtividade de ecossis
temas naturais e adminiStTaOos, sobie o- funciOnamep.to de 
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sistemas sócio~-econômicos Ou sobre a saúde e o bem-estar 
humanos. 

2. '.'Mudança do climan significa Uma mudança de clim3 
que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade 
humana que altere a composição da atmosfera mundial e que
se some áquela provocada pela variabilidade climática natural 
observada ao longo de períodos comparáveis. 

3. "Sistema climático" significa a totalidade da atmosfera, 
hidrosfera, biosfera e geosfera e suas interações. 

4. "Emissões" significa a liberação de gases de efeito 
estufa e/ou seus precursores na atmosfera numa- áieã específica 
e num período determinado. 

5.. ''Gases de efeito estufa" sigriifica os conStltuinies gaso~ 
sos da atmosfera, naturais e antrópicos, que ãbsorvem e reemi
tem radiação infravermelha. 
*Os títulos dos artigos foram incluídos com a finalidade exclu
siva de orientara leitor. 

"Organização regional de integraçã_o- _econõ:_mi~a" signi
fica uma organ-iiãÇáo coristitiJída de Estados soberanos de 
uma determinada região que tem competência em relação 
a assuntos regidos por esta Convenção ou seus prOtocolos, 
e que foi devidamente autorizada, em conformidade com seus 
porcedimentos internos, a assinar, ratificai, -ãCeitar, aprovar-
os mesmos ou a eles aderir. 

7. ''Reservatório'' significa um compdli6rite ou compo
nentes do sistema tlimático no qual_fica annaze-:iiado um gás 
de efeito estufa ou um precursor de um gás de ef~ito estufa. 

8. "Sumidouro" significa qualquer ProceSSo, atividade 
ou mecanismo que remova um gás de efeito estufa, um aerosol 
ou um precursor de um gás de efeito estufa da atmosfera. 

9. "Fonte" signifiC:'l qualquer processo ou ativídade que 
libere um gás de efeito estufa, um aerosol ou um precursor 
de gás de efeito estufa na atmosfera. 

Artigo 2 
Objetivo 

O objetivo final desta Convenção e de quaisquer instru
mentos jurídicos com- ela relacionados que adote a Confe~ 
rência das Partes é o de alcançar, em conformidade com as 
disposições pertinentes desta Convenção, a estabilização das 
concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num 
nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no siste
ma climático. Esse nível deverá ser alcançado num prazo sufi
ciente que permita aos ecossistemas adaptarem-se natural
mente à mudança do clima, que assegure que a produção 
de alimentos não seja ameaçada e que permifa ao desenvol
vimento económico prosseguir de maneira sustentável. 

Artigo 3 
Princípios 

Em suas ações para alcançar o objetivo desta Convenção 
e implementar suas disposições, as Partes devem orientar-se, 
inter alia, pelo seguinte: 

1. As Partes devem proteger o sistema climático em 
benefício das gerações presentes e futuras -da humanidade 
com base na eqüidade e em conformidade com suas responsa
bilidades comuns mas diferenciadas e respectivas capacidades. 
Em decorrência, as Partes países desenvolvidos devem tomar 
a iniciativa no combate à mudança do clima e a seus efeitos 
negativos. 

2. Devem ser levadas em plena consideração as neçe~si~ 
dades específicas e circunstâncias especiais dãs- Paites países 
em desenvolvimento, em especial aqueles par-ticularmente 
mais vulneráveis aos efeitos negativos da mudança do clima, 

e das Partes, em especial Partes países em desenvolvimento, 
que tenham que assumir encargos desproporcionais e anor
mais sob esta Convenção. 

3. As P_artes devem adotar medidas de precaução para 
prever, evitar ou minimizar as causas da mudança do clima 
e mitigar seus efeitOS negativos. Quando surgirem ameaças 
de danos séri~s o~ inrreversíveis, a falta de plena certeza 
cínetífica não deve ser usada como razão para postergar eSSãs 
medidas. levando em conta que as políticas e medidas adotadas 
para enfrentar a mudança do clima devem ser eficaú:s em 
função dos custos, de modo a assegurar benefícios mundiais 
ao menor custo possível. Para esse fim, essas políticas e medi· 
das devem levar em conta os diferentes contextos sac-io econó~ 
micos, ser abrangentes, cobrir todas as fontes, s_umidopros 
e reservatórios significativos· de-gãses de efeito" C:stufa e adapta
ções, e abranger todos os setores económicos. As Partes inte
ressa~as po~em realizar esforços, em cooperação, para enfren
tar a mudança do clima. 

4. As Partes têm o direito ao desenvOlvimento susten
tável e devem promovê-lo. As políticas e medidas para prote
ger o sistema climático contra_ mudanças induzidas pelo ho
mem devem ser adequadas às condições específicas de cada 
Parte e devem ser integradas aos programas nacionais de de~ 
senvolvimento, levando em conta que o desenvolvimento eco~ -
nômico é essencial à adoção de medidas para enfrentar a 
mudança do clima. 

5. As Partes devem cooperar para promover um sistelnã 
económico internacional Útvorável e aberto conducente ao 
crescimento e ao desenvolvimento económico sustentáVel de 
todas as Partes, em especial das Partes países em desenvol
vimento, possibilitando-lhes. assim, melhor enfrentar os pro
blemas da mudança do clima. As medidas adotadas vara com
bater a mudança do clima, inclusive as unilaterais, não devem 
constituir meio de discriminação arbitrária ou injustifiéáVel 
ou restrição velada ao comércio internacionaL 

Artigo 4 

Obrigações 

1. Todas as Partes, levando em conta suas responsa
bilidades comuns mas diferenciadas e suas prioridades de de
senvolvimento, objetivos e circunstâncias específiCas, n3.Ci05'. · 
nais e regionais, devem: __ 

a) Elaborar, atua1izar periodicamente, publicar e pôr a 
disposição da Conferência das Partes, em conformidade _com 
o art. 12, inventários nacionais de emíssões antrópicas por 
fontes e das remoções por sumidouros de todos os gases de 
efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, 
empregando metodologias comparáveis a serem adotadas pela 
Conferência das Partes; 

b) Formular, implementar; publicar e atualizar regular
mente programas nacionais e, conforme o caso, regiOD.ais, 
que incluam medidas para mitigar a mudança do clima, enfren
tando as emissões antrópicas por fontes e remoções por sumi
douros de todos os gases de efeito estufa não contiolados 
pelo Protocolo de Montreal, bem como medidas para permitir 
adaptação adequada à mudança do clima; 

c) Promover e cooperar para o desenvolvimento. aplica
ção e difusão, inclusive' transferência, de tecnologias, prática·s 
e processos que controlem, reduzam -ou previnam as emissões 
antrópicas de gases de efeito estufa não coiltrolados pelo Pro
tocolo de Montreal em todos os setores pertinentes, inclusive 
nos ·setores de energia, transportes, indústria, agricultura, sil
vicultura e administração de resíduos; 
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d) Promover a gestão sustentável, bem como porrnover 
e cooperar na conservação e fortalecimento, conforme o caso, 
de sumidouros e reservatórios de tq_~os os gases de efeito 
estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, incJuindo 
a biomassa, as florestas c os_ oceanos ~!)mo também outros 
ecossistemas terrestres, costeiros e ~rinhos; 

· ·e) Cooperar nos preparativos pára a adaptação aos im~ 
pactos da mudança do clima; desenvolver e alaborar planos 
adequados e integrados para a gestão de zonas costeiras, recur~ 
sos hídricos e agricultura, e para a proteção e recuperação 
de regiões, particularmente r.a Áfiicit, afetadas pela seca e 
desertificação, bem como por inundações; 

f) Levar em conta, na medida do possível, os fatóres 
relacionados com a mudança do clima em ~uas políticas e 
medidas sociais, económicas e _ambien-tais pertinentes, bem 
como empregar métodos adequaqos,_tais como av~liações de 
imp"actos, formulados e definidos nacionalmente, com vistas 
a minimizar os efeitos -negativos na economi,a, na-saüde pública 
e na qualidade do meio ambiente, provocados por projetes 
ou medidas aplicadas pelas Partes para mitigarem a mudança -
do clima ou a ela se adaptarem; 

g) Promover e cooperar em pesquisas científicas, tecnoló
gicas, técnicas, soci<J-enômicas e outras, em observações siste~ 
máticas e no desenvolvimento de bancos de dados relativos 
ao sistema climático, Cuja finalid3de Seja esclaiecú e reduzir 
ou eliminar as incertezas ainda existentes em relação às causas, 
efeitos, magnitude e evolução no tempo da mudança do clima 
e as conseqüêricias ecoriômicas e sociais de diversas estratégias 
de resposta; 

h) Promover e cooperar no intercâmbio pleno, aberto 
e imediato de informações científicaS, técnológicas, técnícas, 
sócio-econômicas e jurídicas relativas ao sistema climático e 
à mudança do clima, bem como às conseqüênCias eC9nômicas 
e sociais de diversas estratégias de resposta; 

i) Promover e cooperar na educação, treinamento e cons
cientização pública cm relação à mudança do clima, e estimu
lar a mais ampla participação nes-se processo, inclusive a parti
cipação de organizações não-governa~entais; e 

j) Transmitir à Conferência das Partes informações relati
vas à implementação, em conformidade com o artigo 12. 

2. _As Partes países desenvolvidos e den'lats Partes cons~ 
' tantes do Anexo I se comprometem especificamente com o 

seguinte: 
a) Cada uma dessas Partes deve adotar políticas nacio~ 

nais1 e medidas_ correspondentes para mitigar a mudança do 
clima, limitando suas emissões antrópicas de gases de efeito 
estufa e protegendo e aumentando seus sumidouros e reserva
tórios de gases de efeito estufa. Essas políticas e medidas 
demonstrarão que -os_pafs_es desenvolvidos estão tomando a 
iniciativa no que se refere a modificar as tendências de mais 
longo prazo das emissões antrópicas em conformidade com 
o objetivo desta Convenção, re_conhecendo que contribuiria 
para tal modificação a volta, até o finai da _presente década, 
a níversanten:Ores_ das emissões antrópicas de dióxido de car
bono e de outros gas~s de efeito estufa nãÇ> contr9lados pelo 
Protocolo de Montreã.J; e levando em conta as diferentes situa
ções iniciais- e enfoques, estruturas econômicas e fontes de 
recursos dessas Partes, a necessidade de manter um cresci~ 
mento_económicO vigoroso e_sustentável, as tecnologias dispo
níveiS-e outras circuriStândas índividuais, bem como a necessi
dade de que cada uma dessas Partes contribua eqüitativa e 

1 Incluem-se aqui as polítiCas e medidas adotadas por orgari_i
zações regionais de integração econôniiCa. 

adequadamente ao esforço mundial voltado para esse obje
tivo. Essas Partes pOdem implementar tais políticas e medidas 
juntamente com outras Partes e podem auxiliar essas outras 
Partes a contribuírem para que se alcance o objetivo desta 
Convenção e, particularmente, desta alínea; 

b) A _fim de promover aVanço ness_e _sentido, cada uma 
dessas Partes deve apresentar, em conformidade com o art. 
12, dentro de seis meses da entrada em vigor para Si- desta 
Convenção, e periodicamente a partir de então, informações 
pormenorizadas sofire as políticas e medidas a que se refere 
a alínea a acima, bem como sobre a projeção de_suas emissões 
antrópicas residuais por fontes e de remoções por sumidouros 
de gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de 
Montreal no período a que se refere a alínea a acima, com 
a finalidade de que essas emissões antrópicas de dióxido _de_ 
carbono e de outros gases de efeito estufa não controlados 
pelo Pr,Q.tocolo de Montreal voltem, individual ou conjunta
mente, a seus níveis_de 1990. Essas informações serão exami
nadas pela Conferência das Partes em sua primeira sessão 
e periodicamélte -ã ·partir de então, em conformidade com 
o a:rt. 7; 

. é) Os_cálculos de emissões por fontes e de remoções por 
sumidouros de gases de ef~ito _estufa para os fins da alínea 
b aCima devem levar em conta o melhor conhecimento cientí
fico disponível, inclusive o da efetiva capacidade dos sumi
douros e as reSpectivas contribuições de tais gases para a 
mudanç~ do clima. Em sua primeira sessão e periodicamente· 
a partir de então, a Conferência das Partes deve examinar 
e definir metodologias a serem empregadas nesses cálculos; 

d) _Em sua primeira sessão, a Conferência dis Part~s çleve 
examin-ar-a adequição- das alíneas a e b acima. Esse exame 
dey~ -~~r_f~ito à luz das melhores informaçõe~ e avaliações 
científicas disponíveis sobre a mudança do ~lima e seus efeitos, 
bem como de informações técnicas, sociais e económicas perti
nentes. Com base nesse exame, a Cqn,ferência das Partes deve 
adotar medidas adequadas, qué podem contemplar a adoção 
de emendas aos compromissos previstos nas alíneas a e b 
acima~ Um sua primeira sess_ão, a Conferência das Partes 
deve também adotar decisões.sobre_critérios para a implemen
tação conjunta indicada na alínea a acima. Em segundo exame 
das alíneas a e b deve ser feito no mais tardar até 31 de 
dezembro de 1998 posteriormente em intervalos regulares de
terminados pela Conferência- das Partes,_ até que o objetivo 
desta Convenção seja alcançado; __ 

e) Cada uma dessas Partes deve: 

i) coordenar-se, conforme o caso, com as demais 
Partes indicadas a respeito de instrumentos eConómicos 
e administrativos pertinentes visando a alcançar o obje· 
tivo desta Convenção; e 

ü) identificar e examinar periodicamente suas pr_ó~ 
prias--políticas· e prãtkas que pOssam estimular ativida
des que levem a níveis de emissões antrópicas de gases 
de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de 
Montreal mais elevados do que normalmente ocorre~_ 
riam; 

f) A Conferêncià dãs Partes deve examinar, no mais tar
dar até 31 de deze1phço de_1998, informações disponíveis com 
vistas -a adoção de decisões, caso necessário, sobre as emendas 
às listas dos Anexos·u e III, com a aprovação da Parte inte
ressada; 

.g) Qualquer Parte não incluída no Anex_Q I pode, em 
seu ID.strumento de ratifi~ção, aceitação, aprovação ou ade-
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são, ou posteriormente, notificar o Depositário de sua ~~ten~ 
ção de assumir as obrigações previstas rias alíneas a e b acjroa, 
O Depositário deve informar os demais signatários _e Partes 
de tais notificações. 

As Partes países desenvolvidos e demais Partes desenvol~ 
vidas incluídas no Anexo II devem prover recursos-fin_~celros 
novos e adicionais para cobrir integralmente os custos por 
elas concordados incorri-dos por Partes países em desenvol~ 
vimento no cumprimento de suas obrigações previstas nó-arti~ 
go 12, parágrafo 1. Também devem prover os recürsos finán~ 
ceiros, inclusive para fins de transfe!ência de te_cD.oiogias. de 
que necessitam as Partes países em desenvolvimento para co
brir integralmente os custos adicionais por elas concordados 
decorrentes da implementação de medidas previstas no pará
grafo 1 deste artigo e que sejam concordados entre uma Parte 
país em desenvolvimento e a entidade ou entidades interna
cionais a que se refere o artigo 11, em conformidade com 
esse artigo. Para o cumprimento desses compromissos-deve 
ser levada em conta a necessidade de que o fluxo de recurso 
seja adequado e previstvel e a impàrtância de distribuir os 
custos~~~tr~ ai> Par_te,s p~í_se~ qesenvg!vigº-~-· 

4. As Partes países desenvolvidos e demais Partes desen~ 
volvidas incluídas no Anexo II devem também auxili_a_r as 
Partes países em deserivolvime_nto, _parti~l.!_larmente vulnerá
veis aos efeitos negaUv~os da mudança do clima, a cobrirem 

· os custos de sua adaptação a esses efeitos negativo~ ... _ 
5. As Par.tes países desenvolvidos e outras Partes desen

volvidas incluídas no Anexo II devem adotar tQdas as medidas 
possíveis para promover, facilitar e financiã.r, conforme 6 caso, 
a transferência de tecnologias e de conhecimentos técnicos 
ambientalmente saudáveis, ou o acesso aos mesmos, a outras 
Partes, particularmente às Partes países em desenvolvimento, 
a fim de- capacitá-las a implementar as disposições desta Con
venção._Nesse processo~- as Partes países desenvolvidos devem 
apoiar o desenvolvimento e a melhoria das capacidades e 
tecnologias endógenas das Partes países em desenvolvimento. 
OutraS Partes e organizações que estejain em cõ:Odições de 
fazê-lo podem também auxiliar a facilitar a transferênCia des
.sas tecnologias! 

6. No Cumprimento dei se.us co.mpromisso~ _Qre~fs~os ~o 
parágrafo 2 acima, a Conferência das Partes concede~á certa 
flexibilidade às Partes em p-rocesso de transição pafa uma 
economia de mercado incluídas no Anexo I, a fim de aumentar 
a capacidade dessas Partes de, enfrentar a ,mudança do clima, 
inclusive no que se refere ao nível_histórico, toltladq_ como 
referência, de emissões aritr6picas de gaSes de efeito estufa 
não controlados _eelo Protocolo de MontreaL 

7. O grau de ef~tivo cumprimento dos comptomissosas~u
midos sob esta Convenção das Partes países em desenvP,I
vimento dependerá do cumprimento efetivo dos compromis
sos assumidos sob _esta Convenção pelas Partes países desen
volvidos, no_ que _,!)_e_ refere a recursos financeíros e transfe
rências de tecnologia, e levará plenamente em conta o fato 
de que o desenvolvimento económico e socia1 e a erradicação· 
da pobreza são as prioridades prírriordiais e absolutas das 
Partes _países em desenvolvimento. 

8. No cumprimento dos compromissos previstos neste 
artigo, as Partes devem examinar plenamente que medidas 
são necessárias-tomar sob esta Convenção, inclusive medidas 
relacionadas a finanéiamento, seguro e transferência de tecno~ 
logias, par1 atender as necessidades e preocupações-específicas 

· d~s Partes países em desenvolvimento resultantes dos efeitos 

negativps da rnud,~nça do clima e/ou do impacto da implemen
tação de medidas de resP()sta, em especial: 

a) nos pequenos países insulares; 
b) nos países com zonas Costeiras de baixa altitude; 
c) nos países com regiões ãiidas e semi-árida-s, áreas de 

floresta e áreas sujeitas à degradação_de florestas; 
d) nos países com regiõeS prÕpensas -a desastres natur;;tis; 
e) nos países com regiões sujeitas à _SeCa e desêitific3.ção; 
O nos_ países com regiões de alta poluição atmosférica 

__ urbana; 
g) nos países com regiões de ecossistemas frágeis, inclu

_sive ecossistemas montanhosos; 
h) nos países cujas economias dependem fortemente da 

renda gerada pela produção, prOcessamento, expoftação e/ou 
consumo de combustíveis fósseis e de produtos afins com ele
vado coeficiente energético; e 

i) nos países mediterrâneos e países de trânsito. 
Ademais, a Conferência das Partes pode adotar as medi~ 

das, conforme o caso, no que se refere a este parágrafo. 
9. As Partes devem levar plenamente em conta as necessi

dades específicas e a situação especial dos países de menor 
desenvolvimento relativo em suas medidas relativas a financia-
mento e transfêrencia de tecnologia. __ 

10. Em conformidade com o 3rtigo 10, as Partes devem 
levar em conta, no cumprimento das obrigações a_s_sumidas 
sob esta Convenção, a situação das P-artes países em desenvol
vim~nto, cujas economias sejam vulneráveis aos efeitos nega
tivos das medidas de resposta à mudança do clima. Isto apli
ca~se em especial às Partes cujas e"cofiomias sejam altamente 
dependentes da renda gerada pela produção, processamento, 

-o-exportação e/ou do consumo de çombustíveis fósseis -e de 
produtos afins com elevado coeficiente energético e/ou da 
utilizaçãcrde combustíveis fóssei~ cuja substituíÇâO--rnes acar~ 
rete sériaS dificuldades. 

Artigo 5 
Pesquisa e Observação-Sistemática 

Ao cumprirem as obrigações previstas no artigo 4, pará
grafo 1, alínea g, as Partes devem: 

a) Apoiar e promover o desenvolvimento adicional, con
forme o caso; de programas e redes de organizações interna
cionais e inte~govern~el):!c_tis qu~ vis~~ à definir. 'cOnduzir, 
avaliar e firiandar peSqUisas. coletas de- dados e observação 
sistemática, levando em conta a necessidade de minimizar 
a duplicação de esforços; · · 

b) Apoiar os esforço~ ín~ernacionais e intergovernamen
tais para fortalecer a observação sistemática, as-a~paddades 
e recursos nacionais de pesquisa científica e ·técnica; j}aiticu

-·tarmente nos pãíSes em- desenvolvimento, e promover o acesso 
e o intercâmbio de dados e análises obtidas em áreas além 
dos limites da jurisdição-nacúmal; e 

c) Levar em conta as preocupações e necessidades particu
lares dos países em desenvolvimento e cooperar no aperfeiçõá~-
mento de suas capacidades e recursos ·endógenos para que 
eles possam p·articipardos esforços a·que-s:e-·referem aS alíneas 
a e b acima. 

Artigo 6 
Educação. Treinamento 

e Conscientizaçã6 Púhlica 

Ao cumprirem suas obrigações previstas no artigo 4, pará~ 
grafo 1, alínea i, as Partes devem: 

a) Promover e facilitar. em níveis nacionais e, Conforme 
o caso, subregional e regional. em conformidade com sua 
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legislação ·e regulame~tos nacionais e conforme suas respec
tivas capacidades: 

i) a ela~ora_ção e a execução de progrªtrias educa
cioiiãl:fe- ae conscientização pública sobre a mudan_ça 
do clima e seus efeitos; 

ii) o acesso público a informações sobre mudança 
do clima e_seus efeitos; 

iii) a participação pública no tratamento ct3.- mU
dança do clima e de seus efeitOs e na concepÇão de 
medidas de resposta adequadas; e _ _ __ __ _ _ __ 

iv) o treinamento de pessoal cieiltífico, técnico e 
de direção. - --

b) Cooperar, em nível internacional e;confonile o caso_, 
por meio de organismos existentes, nas seguintes atividades, 
e prornové-las: -

i) a elaboração e ô interCâmbio de materiais educa
cionais e de conscientização púbJica sobre a mudança 
do clima e seus efeitos; e -

ii) a elaboração e a execução de programas educa
cionais e de treinaffiento, inclusive o fortalecimento 
de instituições nacionais e 6 intei"Cá.fubio ou :recruta
mento de pessoal para treinar especialistas nessa área, 
em particular para os países em desenvolvimento. 

Artigo 7 
Conferência das Partes 

1. Uma Confer~n~~a das ~artes é estáhelecida por esta 
Convençi:fO: -

2~ Como_órgão supremo desta Convenção, a Conferência 
das Partes manterá regularmenté sob_ exarp.e a implementação 
desta Convenção e de quaisquer de seus instrumentos jurfdicos 
que a Conferência das Partes possa adotar, além de tomar, 
conforme seu mandato, as decisões necessárias para promover 
a efetiva implementação desta Convenção. Para tal fim, deve: 

a) Examinar periodicamente as obrig;t,çqes d~~ J;'artes e 
os mecanismos- institticiónais- esfabelecidos por esta Conven
ção à luz de seus objetivos, da experiência adquirida em sua 
implementação e da evolução dos conhecimentos científicos 
e tecnológicos; 

b) Promover e facilitar o intercâmbio de informações so_
bre medidas adotadas pelas Partes para enfrentar a mudança 
do clima e seus efeitos, levando em conta as diferentes circuns
tâncias, responsabilidades e capacidades- das Partes e suas 
respectivas obrigações assumidas sob esta Convenção; 

c) Facilitar, mediante solicitação de dUas ou mais Partes, 
a coordenaçãO de medidas por elas adotadas para enfrentar 
a mudança do çlima e seUs efeitos, levando em conta as dife~ 
rentes circunstâncias, respons-abilidades e Capacidades das Par
tes e suas respectivas obrigações· assumidas sob_ esta Con-
venção; - --

d) Promover e orientar, de acordo com os objetivos e 
disposições desta Convenção, o desenvolvimento e aperfeiçoa
mento periódico de metodologias comparáveis, a serem defini
das pela Conferência d3.s Partes para, entre outras coisas, 
elaborar inventários de emissões de gases de efeito estufa 
por fontes e de remoções por sumidouros e avaliar a eficácia 
de medidas para limitar as emiSSõeS e aurrientã.r as remoções 
desses gases; 

e) Avaliar, com base em todas as informaçõc;:s tomaQas 
disponíveis em confoTrnidadc com as disposições desta Con
venção, sua implementação pelas Partes; os efeitos gerais das 

medidas adotadas em conformidade com esta Conv~nção, em 
partiCular os efeitos ambientais, económicos e sociais; assim 
como seus impactos cumulativos e o grau de avanço alcançado 
na consecução do objetivo desta Convenção; 

f) Examinar e adotar relatórios periódicos sobre a ~ple
mentação desta Convenção, e garantir sua publicação; 

g) Fazer recomendações sobre quaisquer assuntos neces
sários à iiiJ.pleinentação desta Convenção; 

a) Inventário nacional de emissões antrópicas por fontes 
e de remoções por sumidouros de todos os gases de efeito 
estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, dentro 
de suas possibilidades, usando metodologias comparáveis de
senvolvidas e aprovadas pela Conferência das Partes. 

b) Descrição geral das medidas tomadas ou previstas pela 
Parte para implementar esta Convenção; e: -

c) Qualquer outra informação que a Parte considere rele
vante para a realização do objetivo desta Convenção e apta 
a ser incluída em sua comunicação, inclusive, se possível, 
dado& pertinentes para cálculos das tendências das emissões 
mundiais. 

2. Cada Parte país desenvolvido e cada uma das demais 
Partes citadas no_ An~x;o l de_ v e incluir as seguintes informações 
em sua comunicação: . 

·a) Descrição pormenorizada das políticas e medídas por 
ela adotadas para implementar suas obrigações assumidas sob 

. o Artigo 4, parágrafo 2, 'aüôeas a e b; . 
b) Estimativa eSPecífica dos efeitos que as polítiCas e 

medidas mencionadas na alínea (a) acima terão sobre as emis
sões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros de 
_gases_ de e_f~ito estufa durante o período a que se refere o 
Artigo 4, parágrafo 2, alínea (a). 

3. Ademais, cada Parte país desenvolvido e cada uma 
das demais Partes desenvolvidas citadas no Anexo II deve 
incluir pormenoresrde medidas tomadas em conformidade com 
o Artill" 4. parágrafos-3, 4 e 5. ·- · · ··--

4. _ As Partes países desenvolvidos podem, voluntaria
mente, propor projetes para financiamento, inclusive espe_cifi
cando tecnologias, materiais, equipamentos, técnicas ou práti
cas necessários à exeCução desses projetes, juntamente, se 
possível, com estimativa de toQos os- custos adicionais, de 
reduções de _emissões e aumento de remoções d~ gases de 
efeitO-estilfá;bem comO eStimativas dos benefícios resultantes. 

5. Cada Parte país desenvolvido e cada uma das demais 
:partes incluídas no Anexo I deve apresentar sua comunicação 
inicial dentro de seis meses da entrada em vigor desta Conven
ção para essa Parte. C~<:}a Parte _não incluída deve apresentar 
·sua comunicação inici3.1 dentro- de três anos da entrada em 
vigor desta Convenção para essa Parte ou a partir da disponi
bilidade de recursos financeiros de acordo com_,_ o Artigo 4, 
parágrafo 3. As Pahes que forem países- de menor deserivol
vimento relativo podem apresentar sua comunicação iniCial 
quando o-desejarem. A freqüência das comunicações subse-

- qüentes de todas as Partes deve ser determinada pela Confe
rência das Partes, levando em conta o cronograma diferen
ciado previsto neste parágrafo. 

6. ·- As--fuformações relativas a este _Artigo apresentadas 
pelas Partes devem ser transmitidás pelo Secretariado, tão 
logo possível, à Conferência das· Partes e a quaisquer órgãos 
subsidiários interesSados. Se nece.ssário, a Co-nferência ~das 
Partes_ pode_ reexãminar os procedimentos para a transmissão 
de informações. 

7: A_ partir de sua primeira sessão, a Conferência das 
Partes dey.e tomar providências, mediante solicitação, no sen-
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tido de apoiar técnica e financeiramente as Partes países em 
desenvolvimento na compilação e apresentação_ de informa
ções relativas a este Artigo, bem como de identificar necessi
dades técnicas e fmanceiras iélã.tiVas· a PrO]etOs· PéOp"o"SioS e 
medidas de resposta previstas no Artigo 4. Esse apoio pode 
ser c<>n-cedido por outras Partes, por_ o_rgani:ZaÇões iilteina
cionais Competentes e j:>elo Secretariado, conforme o caso. 

8. Qualquer grupo de Partes pode, sujeito às diretrizes 
adotadas pela Conferência das Partes e mediant~ notificação 
prévi~ à Confciên~ia_ das- Partes,_ apresentar -comunicação con
junta: no cumprimento de- suas obrigações assumidas sob este 
Artigo, desde que essa comunicação inclua informações sobre 
o cumprimento, por cada uma dessas-Partes, de suas obriga
ções individuais no âmbito desta Convenção: c 

9. As i_?f~r1pações recebidas pelo Secre_~'!!:_iado,_que se
jam cla~sificadas como confidenciais POr uma Parte, _em con
formidade com critérios a serem estabelecidos pela Confe
rênda- -das Partes, devem ser compiladas pelo Secretari;:tdo 
de modo a proteger seu caráter confidencial antes de serem 
colocados à disposiçãO de quaiS:qJ.Ier dos Çrgãos envolvid_os 
na transmissão e no exame de informações. 

10. De acordo com o parágrafo 9 acima, e sem prejuízo 
da capacidade de qualquer Parte de, a qualquer momento, 
tornar pública sua comunicação, o Secretariado deve_ torp.ar 
públicas a~ comunicações feitas pelas Partes enl con.l"orm_idade 
com este Artigo no . rriomt::nto, em que forem apresentadas 
à Conferência das Partes. - -

Artigo 13 

Solução de Questões Relativas à 
Implementação da Convenção 

Em sua primeirã sessão, a Conferência das Partes deve 
considerar o estabelecimento de um mecanismo-de consultas 
multilaterais, ao qual poderão recorrer as Partes mediante 
solicftação, para a solução de questões relativas à implemen
tação desta Convenção. 

Artigo 14"' 
Solução -de Controvéisias 

1. No caso de controvérsia entre duas Oll _roais OPanes 
no que respeita à interpi"efação ou aplicação desta Convenção, 
as Partes envolvidas devem procurar resolvê-las por Il!Cio _d~ 
negociação ou qualquer outro meio paclfíco dê -siia própria 
escolha. - -·- _ ···_ ·- .... 

2. Ao ratifica"!, aceitar, OU aprovar eSta COIÍv~nção ou 
a ela aderir, ou em qualquer momento posterior, qualquer 
Parte que não seja uma organização de integração económica 
regionaJ pode dedarar, por escrito, ao Depositário, que reco
nhece como compulsório ipso facto, e sem acordo especial, 
com respeito a qualquer controvérsia relativa _à interpretaçãO 
ou aplicação desta Cõnvenção e emrelaçã_o a qualquer Parte_ 
que aceite a mesma obrigação: - _ . _ 

a) SubmissãO d3 controvérsia â Corte Intern_acion_al d~ 
Justiça e/ou .. · · 

b) Arbitragem, de acordo com os proCedimentos a serem 
estabelecidos pela Conferência das Partes, o mais breve possí
vel, em anexo sobre arbitragem. 

Uma parte que seja uma organização de integraçãO eco
nómica- regional pode fazer uma declaração com efeito -~imilar 
em relação à arbitragem em conformidade conl-Os procedi-
mentos mencionados na alínea b acima. _ 

3. -TOda declaração feita de acordo com 9- p:lrágrafo 
2 acima permanecerá em vigor até a data de expiração nela 

prevista ou, no máximo, durante_ três meses após o depósito, 
junto ao Depositário, de um_ aviSo por escrito de sua revo
gação. 

4. Toda nova declaração, todo_ aviso de revogação ou 
a expiração da declaração não devem afetar, de forma alguma, 
processos pertdentes na Corte InternaciOnal de Justiça ou hõ 
tribunal de arbitragem, a menos que as Partes na controvérsia 
concdrdem de outra maneira. 

5. De acordo Com a aplicação- do parágrafo 2 aci111a, 
se, doze meses após a notificiÇãO de urna Parte por outra 
de que existe uma controvérSia entre elaS, aS Páites envolvidas 

- não conseguirem solUcionar a COI1t-rOVérSía,' recorrendo aos· 
meios a qlie se refere o parágrafo 1 acima, a controvérsia 
deve ser submetida à conciliação mediante solicitação de qual-
quer das Partes na controvérsia. · · 

6. Mediante solicitação de uma das Partes na contro
vérsia, deve ser criada uma comissão de conciliação, composta 
por um número igual de membros_ designados por cada Parte 
interesSada e um presidente escol~içio conjtJ.ntamente pelos 
membros designadoS por cada Parte._A comisSão deve emitir 
decisão recomendatória, que deve ser considerada pelas Partes 
em boa fé. -

7. A Convenção das Partes deve estabelecer, o mais 
breve possível, procedimentos adicíOriaiS ,eni-_r~Iaçclo à concj- ·-
liação, em anexo sobre conciliação. _ _ 

8. As disposiÇões- deSte- Artig9 aPlica!l}-:Se a quaisquer 
instrumentos jurídicos pertinentes Que a Conferêncía das Par

-tes possa adotar, salvo se de outra maneira disposto nesse 
instrumento. 

Artigo IS 
Emendas à Conve~ção 

1. Qualquer Parte pode.propor emendas a esta Con
venção. 

2. As emendas a esta Convenção devem ser adotadas 
em sessão _ordinária da Conferência das Partes. O texto de 
qualquer emç:IJ..çia prop,o.s~a a esta Conferência das P"artes deve 
ser comunicado às Partes_pelo Secretariado_ pelo menos seiS 
meses· antes da sessão na qual será proposta sua adoção. Pro

, postas de emenda devem também ser comunicadas pelo Secre
tariado aos signatários desta Convenção e ao Depositário, 
para informação._ : _ 

3. As Partes devem fazer todo o possível para chegar 
a acordo por consenso Sõbre as emendas propostas a esta 
Convenção. Uma vez exauridos todos os esforços para chegar 
a um consenso sem que se ténha chegado a um acordo, a 
emenda deve ser adotada, em última instância, por maioria 
de três quartos das Partes presentes e votantes nessa sessão. 
As emendas adotadas devem ser comunicadas pelo Secreta
riado ao Depositário, que deve comunicá-las a todas as Partes 
para aceitação. 

4- ü_s Ín$trumentos de aceitação de emendas devem ser 
_Qepositados junto ao DepositáriO: As emendas adotadas em 

__ conformidade com o parágrafo 3 acima devem entrar _em ~gor'_ 
para as Partes que a tenham aceito no nonagésimo dia após 
o recebimento., pelo Depositário, de instrumentos de aceitação. 
de pelo menos três quartos das Partes desta Convenção. 

5. As emendas devem entrar em vigor para qualquer 
outra Parte no nonagésimo dia após a Parte ter depositado 
seu instrumento de aceitação das emendas. 

6. .Para os fins deste Artigo, "p-artes presentes e votan
tes'' significa às Partes presentes_e que emitam voto afirmatiVO 
ou negativo. 
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Artigo 16 
Adoção de Anexos e ·Emendas 

aos Anexos da Convenção 

1. Os anexos desta Convenção constituem parte inte
grante da mesma e, salvo se expressamente disposto de outro 
modo, qualquer referência a esta Convenção constituj _<:!-O mes
mo tempo referência a qualquer de seus anexos. Sem prejuízo 
do disposto no Artigo 14, parágrafo 2, aliriea b e parágrafos 
7, esses anexos_devem co-nter apenas listas, formulários e qual
queroutro material descritivo que trate de assun~os ci~ntíf!cos, 
técnicos, processuais ou administrativos. 

2. Os anexos desta Convenção devem ser propostos e 
adotados de acordo com o procedimento estabelecido no Arti-
go 15, parágrafos 2, 3 e 4. · .. 

3. Qualquer anexo adotado em conformidade com o 
parágrafo 2 acima deve entrar em vigor para todas as Partes 
desta Convenção seis meses após a comunicação a essas Partes, 
pelo Depositário, da adoção do anexo, à exceção das Partes 
que notificarem o Deposit~rio, pOr e_~rito e no 1pesmO prazo·, 
de sua não-aceitação do anexo. O anexo deve entrar em vigor 
para as Partes que tenham retirado sua notificação de não-acei
tação no nonagésimo dia após o recebimento, pelo Deposi
táriO, da retirada dessa notificação._ 

4. A proposta, adoção e entrada em vigor de emendas 
aos anexos desta Convenção devem estar sujeitas ao mesmo 
procedimento obedecido no caso de proposta, adoção e entra~ 
da em vigor de anexos desta Convenção, em conformidade 
com os parágrafos 2 e 3 acima. -

5. Se a adoção de um anexo ou de uma emenda a um 
anexo envolver uma emenda a esta Convenção, esse anexo 
ou emenda a um anexo somente dev~ entrar em vigor quando 
a emenda à Convenção estiver-em vigor. -

Artigo 17 
Protocolos 

1. Em qualquer de suas sessões ordinárias, a Confe
rência das Partes pode adotar protocolos a esta Convenção. 

2. O texto de qualquer proposta de protocolo deve ser 
comunicado às Partes pelo Secretariado pelo menos seis meses 
antes dessa sessão da Conferência das Partes. 

3. As exigências para a entrada em vigor de qualqu-er 
protocolo devem ser estabelecidas por esse instrumento. -

4. Somente Partes desta Convenção podem ser Partes 
de um protocolo. 

s_ As decisões no âmbito de qualquer protocolo devem 
ser exclusivamente tomadas pelas Partes desse protocolo. 

Artigo 18 
Direito de Voto 

1. Cada Parte desta Convenção tem direito a um voto, 
à exceção do disposto no parágrafo 2 acima. 

2. As organizações de integração econômka regionaf 
devem exercer, em assu-ntos de sua competência, seu direito 
de voto com um número de votos igual ao número de seus 
Estados-Membros Partes desta Convenção. Essas organiza
ções não devem exercer seu direito de voto se qualquer de 
seus Estados-Membros exercer esse direito e vice-versa. 

Artigo 19 
Depositário 

O Secretário-Geral das Nações Unidas será o Depositário 
desta Convenção e de protocolos adotados em conformidade 
com o artigo 17. 

Artigo 20 
Assinatura 

Esta ConvenÇãO estará aberta, no Rio de Janeiro, à assi
natura de Estados-Membros das Nações Unidas ou de quais
quer de seus organismos especializados, ou que sejam Partes 
do Esta~_uto ~a Corte Internacional de Justiça, e de organi
zações de integração_ econôiJlica regional, durante a realização 
da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, e posteriormente na sede das Nações Uni
das em ~ova Jorque, de_2Q_de junho de 1992 a 19 de junhO 
de 1993. 

Artigo 21 
~!~posições Transitórias 

1. As funções do Secretariado, a que se refere o- art. 
8, devem ser desempenhadas provisoriamente pelo Secreta
riado estabelecido pela Assembléia-Geral das Nações Unidas 
em sua Resolução n~' 451212, de 21 de dezembro de 1990? 
até que a Conferência das Partes conclua sua primeira sessão. 

2. O chefe do Secretariado provisório, a que se refere 
o§ 1"' acima, deve cooperar estreitamente com o Painel Inter
govemamental sobre Mudança do Clima, a fim de assegurar 
que esse Painel preste assessoramento científico e técnico obje~ 
tivo.-outras instituiçóes científicas I>ertinenfes também podem 
ser consultadas. 

3. O Fundo para o Meio Ambiente Mundial, do Progra
ma das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e do Banco Interna
cional para a Re'construção e o Desenvolvimento, será a enti
dade internacional encarregada provisoriamente do funciona
mento do mecanismo' financeiro a que se refere o art. 11. 
Nesse contexto, o Fundo para o Meio Ambiental Mundial 
deve ser adequadamente reestruturado e sua composição uni
versalizada para permitir-lhe cumprir os requisitos do art. 
11. 

Artigo 22 
Ratificação, Aceitação, 
Aprovaçáo ou Adesão 

1. Esta Convenção está sujeita a ratificação, aceitação, 
aprovação ou-adesão cie Estad()fi e organizações de integraçijo 
econôinicá regio'nal. E·stará aberta a adesões a partir do dia 
seguinte à data em que a Con-venção não maiS esteja aberta 
a assinaturas. Os instrulnentos de ratificação, aceitação, apro
vação ou adesão devem ser depositados junto ao Depositário. 

2. Qualquer orgániiãção de integração económica re
gional que se tome Parte desta Convenção, sem que seja 
Parte nenhum de seus Estados-Membros, deve ficar sujeita 
a todas as obrigações previstas nesta Convenção. No caso 
de um ou mais Estados-Membros dessas organizaç~s serem 
Parte desta Convenção, a organização e seus _Estados-Mem
bros devem decidir so~re suas respectivas responsabilidades 
para o cumprimento de suas obrigações previstas nesta Con
venção. Nesses casos, as organizações e os Estádos~Membros 
não podem exercer simultaneamente direitos estabelecidos 
pela Convençáo. 

3. Em seus instrumentos de ratificação, àç~it.ação, apro
vação ou adesão, as organizações de integração ecônômica 
regional devem declarar o -âmbito de suas competências no 
que respeita a assuntos regidos por esta Convenção. Essas 
organizações devem também informar ao Depositário de qual
guer modificação substancial no âmbito de suas competências, 
o qual, por sua vez, deve transmitir essas informações às Par
tes. 
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Artigo 23 
Entrada etD Vigor 

1. EsÍa Convenção entra em Vi-goi" nó nonagésímo dia 
após a data de depósito do qüinqíiagéShilO 1nstrumei1t'o-de 
ratificação, aceitação, aprovação ou a:desão. 

2. Para cada Estado ou organização-de integração eco
nómica regional que ratifique, aceite ou aprove esta Conven
ção ou a ela adira após o depósito do qüinqüagéSimo iilstru
mento de ratificação, aceitação, aprovaÇão Ou ·adesão, esta 
Convenção entra em vigor no nonagésimo dia após a data 
de depósito do instrumento de ratificação, aceitação, apro
vação ou adesão desse_ Estado ou organização -de integração 
económica regional. 

3. Para os fins dos parágrafos 1"' e 29 deste artigo, o 
instrumento depositado por uma organização tle- integração 
económica regional não deve ser considerado como adiciOnal 
àqueles depositados por Estados-Membros dessa organização. 

Artigo 24 
Reservas 

Nenhuma reserva pode ser feita a esta Convenção. 

Artigo 25 
Denúncia 

1. Após três anos da entrada em vigor da Convenção 
para uma Parte, essa Parte pode, a qualquer momento, denun
ciá-la por meio de notificação escrita ao Depositário. 

2. Essa denúncia tem efeito um ano após a data de 
seu recebimento pelo Depositário, ou em data posterior se 
assim for estipulado na notificação de denúncia. 

'3. Deve ser considerado que qualquer Parte que denun
cie esta Convenção denuncie também os protocolos de que 
é Parte. 

Artigo 26 
Textos AUtênticos 

O original desta Convenção, cujOs textos em áfabe, chi
nês, espanhol, francês, inglês e russo são igualmente autên
ticos, deve ser depositado junto ao Secretário-Geral das Na
çóes Unidas. 

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autori
zados para esse fim, firmam esta Cónvenção. 

Feitas em Nova Iorque aos nove dias de maio de mil 
e novecentos e noventa e dois. 

Alemanha 
Austrália 
Áustria 
Belarus• 
Bélgica 
Bulgáriaa 
Caoadá 

ANEXO! 

Comunidade Européia 
Dinamarca 
Espanha 
Estados Unidos da América 
Estôniaa 
Federação Russa• 
Finlãodia 
França 
Grécia 
Hungriaa 
Irlanda 

Islândia 
Itália 
Japão 
Letóniaa 
Lituâniaa 
Luxemburgo 
Noruega 
Nova Zelândia 
Países Baixos. 
Polôniaa 
Portugal 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 
República Tcheco-Eslovaca 
Romênia5 

Suécia 
Suíça 
Turquia 
Ucrânia 

a Países em processo de transição patã uma economia de mer
cado. 

Alemanha 
Austrália 
Áustria 
Bélgica 
Canadá 

ANEXO II 

Comunidade Européia 
Dinamarca 
Espanha 
Estados Unidos da América: 
Finlândia 
França 
Grécia 
Irlanda 
Islão dia 
Itália 
Japão 
Luxemburgo 
Noruega 
Nova Zelândia 
Países Baixos 
Portugal 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 
Suécia 
Suíça 
Turquia 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, nos termos 
do art. 48, item 28 do Regimento Int~rno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 2, DE 1994 

Aprova o texto da Convenção sobre Diversidade 
Biológica, assinada durante a Conferência das Naç6es 
Uilidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, reali
zada na cidade do Rio de Janeiro, no período de 5 
a 14 de junho de 1992. 

O Congresso Nacionaf decreta: 
Art. 19 É aprovado o rexto da Convenção sobre Diver

-sidade Biológica, assinada durante a Conferência das Nações . 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realiz~da 
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na cidade do Rio de Janeiro, no período de 5 a 14 de junho 
de 1992. 

Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Coniresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da 
referida Convenção, bem como quaisquer ajusteS complemen
tares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos a:c::,-pattlrhônio 
nacional. 

Art. 2'' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. -

Senado Federal, 3 de fevereiro de 1994.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

CONVENÇÃO SOBRE DIVERSJiJADE BiOLÓGICA 
Preâmbulo 

As Partes Contratantes, 
Conscientes do valor intrínseco da diversidade biológica 

e dos valores ecológico, genético, social, económico, cientí
fico, educacional, cultural, recreativo e estético da diversidade 
biológica e_ de seus componentes; 

Conscientes, também, da importância da diversidade bio
lógica para a evolução e para_ a_ !llanutenção dos sistemas 
necessários à- vida- da biOsfera, --- -

Afirmando que a conservação da diversidade biológica 
é uma preocupação comum ã humanidade_._ _ 

Reafirmando que os Estados tém direiios soberanos sobre 
os seus próprios reCursos biOlógicos, 

Reafirmando, igualmente, que os Estados são respon
sáveis pela conservação de sua diversidade biológica e pela 
utilização sustentável de seus recursos biológicos~ 

Preocupados com a sensível redução da diversidade bioló
gica causada por determinadas atividades humanas, 

Conscientes da falta geial de informação e de -conheci
mento sobre a diversidade biológica e da necessidade urgente 
de desenvolver capacitação científica, técnica e instituciOnal 
que proporcione o conhecimento fundamental necessário ao 
planejamento e implementação de medidas adequadas, 

Observando que é vital prever, prevenir e combater na 
origem as causas da sensível redução ou perda da diversidade 
biológica, -

Observando também que quando exista ameaça de sensí
vel redução ou perda de diversidad~ biológíCi, a-falta de plena 
certeza científica mlO deve ser usada como razão-para poster
gar medidas para evitar ou minimizar essa ameaç-á;- ----

Observando igualmente que a exigência fundamental pa
ra a conservação da diversidade biológica é a conservação 
io situ dos ecossistemas e dos habitats naturais e a manutenção 
e recuperação de populações viáveis de espécies no seu ineio 
natural. · 

Observando ainda que medidas ex situ, preferivelmente 
no pafs de origem, desempenham igualmente um importante 
papel, _ _ __ 

Reconhecerido a estreita e tradicionãl dependência de 
recursos biológicos de muitas comunidades locais e pOpulações 
indígenas com estilos de vida tradicionais, e que é desejável 
repartir eqüitativame-nte os benefícios derivãdos da utilização 
do conhecimento tradicional, de inovações e de práticas rele
vantes à conservação da diversidade biológica e à utilização 
sustentável de seus componentes, 

Reconhecendo, igualmente, o papel fundamental da mu
lher na conservação e na utilização sustentável da_ diversidade 
biológica e afirmando a-nece-ssidade da plena participação 
da mulher em todos os níveis de formulação_e execução de 
políticas para a conservação da diversidade biológica, 

Enfatizando a importânCía e a n-ecessidade de promover 
a cooperação internacional, regional e mundial entre os Esta
dos e as organizações intergovernamentais e osetor não-gover
namental para a conservação da diversidade biológica e a 
utilização sustentável de Seus componentes, 

Reconhecendo que cabe esperar que o aperte de recursos 
financeiros novos e adicionais e o acesso adequado às tecno
logias pertinentes possam modificar- sensiveh-ilentc a capaci
dade mundial de erlfrentar a perda_ da _(:Jivcrsidade biológica, 

R,ec_onhecendo, _ademais, que medidas especiais são n?
cessárias para atender as necessidades dos países em desenvol
vimento, inclusive o aparte de recursos financeiros novOs e 
adicionais e o acesso adequado às tecnologias pertinentes, 

Observando, nesse sentido, as condições especiais dos 
paíse;s de menor desenvolvimento re{ativo_ e do~ pequenos 
Esta"âos insulares, -

_Reconhecendo que in~_e~timentos substanciais são ncces~ 
sáriOS-i:iãra- conservar a diversidade biológica c que há expec
tativa de um amplo escopo de benefícios ambientais. econô
micos e sociais resultantes desses investimentos, 

Reconhe.cendo que o desenvolvimento económico e social 
e a erradicação da pobreza são as prioridades primordiais 
e absolutas dos países em desenvolvimento, 

Conscientes de que a conservação e a utilização susten
tável 9a diversidade biológica é de importància absoluta para 
atender as necessidacj.es de alimentaÇão, de saúde e de outra 
natureza da descente população mundial, para o que -São 
essenciais o acesso e à repartição de recursos genéticos e tecno-
logia, . 

Observando, enfim, que a conservação e a utilização sus
tentável da diversidade biológica fortalecerão as relações de 
ami2;a_de entr_e os Est~dos e contribuirão para-·a paz da huma
nidade, 

Desejosas de forlalecer e complementar instrumentos in
ternacionais existenteS para a conServação da diversidade bio
lógica e a utilização sustentável de seus componentes, e 

Determinadas a conservar e utilizar de forma sustentável 
a diversidade biológica para benefício das gerações presentes 
e futuras. 

Convieram no seguinte: 

Artigo 1 
ObjetivOs 

Os objetivos desta Convenção, a serem cumpridos de 
acordo com as disposições pertfn"entes-~ são a conservação da 
diversidade biológica; a utilização sustentável de seus compo
nentes e a repartição justa e eqüitativa dos benefícíos deriva
dos da utilização dos recursos genéticos, mediante,_ inclusive, 
o acesso adequado aos recursos genéticos e- a transferência 
adequada de tecnologias pertinentes, levando em conta todos 
os direitos sobre tais recursos e tecnologias, e mediante finan
ciamento adequado. 

Artigo 2 
Utilização de Termos 

Para os propósitos desta Convenção: _ 
"Área protegida" significa uma área definida geografi

camente que é destinada, ou regulamentada, e administrada 
para alcançar objetivos específicos de conservação. 

"Biotecnologia" significa qualquer aplicação tecn_olÇgica 
que utilize sistemas biológicos, organismos vivos, ou seü·s deri
vados, para fabricar ou modificar produtos ou procc~s para 
utilização específica. 
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"Condições in situ" significa as Condições_em que recur
sos genéticos existem em ecossistemas e habitats naturais e, 
no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios 
onde tenham desenvolvido suas propriedades características. 

"Conservação ex situ" significa a conservação de compo
nentes da diversidade biológica fora de seus habitats naturais. 

''Conservação in situ'' significa a conservação de ecossis
temas e habitats naturais e a manutenção e tetupefaçãO de 
populaç6es viáveis de espécies em seus meios naturais e, no 
caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde 
tenham desenvolvido suas propriedades características. 

"Diversidade biológica" significa a variabilidade de orga
nismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre ou
tros, os ecossistemas terrestres, marín-hõs e Outros ecossis
temas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; 
compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre 
espécies e de ecossistemas. _ _ __ _ - - _ - . 

"Ecossistema'' significã. um complexo dinâmico de comu
nidades vegetais, animais e de microorganismos e- o seu meio -
inorgânico que interagem como uma unidade funcional. 

"Espécie domesticada ou cultivada'' significa espécie em 
cujo processo de evolução influiu o ser humano para atender 
suas necessidades. 

"Habitat" significa o lugar ou tipo de local onde um 
organismo ou-população ocorre-nãturalmente. 

"Material genético., significa todo material de origem 
vegetal, animal, microbiana ou outra que contenha unidades 
funcionais de hereditariedade. 

.. Organização regional de integração econômica n Signi
fica uma organização constituída de Estados soberanos de 
•ma determinada região, a que os Estados-Membros transfe
iram competência em relação a assuntos regidos por esta 
.:Onvenção, e que foi devidamente autorizada, conforme seus 

procedimentos internos, a assinar, ratificar, aceitar, aprovar 
a mesma e a ela aderir. 

"País de origem de recursos genéticos" significa_- o __ país _ 
que possui esses recursos--genéticos em co-ndições in situ. 

"País provedor de recursos genéticos" significa o país 
que provê recursos genéticos coletados de fontes in situ, in
cluindo populações de espécies domesticadas e silvestres, ou 
obtidas de fontes ex situ, que possam ou tiãó ter Sido originados 
nesse país. 

"Recursos biológicos" compreende recursos genéticos, 
organismos ou partes destes, populações, ou qualquer outro 
componente biótico de ecossistemas, de real ou potencial utili
dade ou valor para a humanidade. __ _ 

''Recursos genéticos'' signffica material genético de va:Jor 
real ou potencial. 

"Tecnologia" inclui biotecnologia. 
''Utilização sustentável" significa a utilização de compo

nentes da diversidade biológica de modo_ e em ritmo tais que 
não levem, no longo prazo, à diminuição da diversidade bioló
gica, mantendo assim seu potencial para atender as necessi
dades e aspirações das gerações presentes e futuras. 

Artigo 3 
Princípio 

Os Estados, em conformidade com a Carta das Nações 
Unidas e com os_ princípios de Direito internacional; têm o 
direito soberano de explofar seus próprios recursos segundo 
suas políticas ambientais, e a responsabilidade de assegurar 
que atividades sob sua jurisdição ou controle não causem 
dano ao_ meio ambiente de outros Estados ou de áreas além 
dos limites da jurisdição nacional. -

Artigo 4 
Âmbito JurisdiciOnal 

Sujeito aos direitos de outros EstadOs, e a não ser que 
de outro modo expressamente determinado nesta Convenção, 
as disposições desta Convenção aplicam-se em relação a cada 
Parte Contratante: · 

a) No caso de componentes da diverSidade biológica, nas 
áreas dentro dos limites de sua jurisdição nacíori3l; e-

b) No caso de processos e atividades realizadas sob sua 
jurisdição ou' controle, independentemente de onde ocorram 
seus efeitos, dentro da área de sua jurisdição nacional ou 
além dos limites da jurisdição nacional. 

Artigo 5 
_Cooperação 

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e 
conforme o caso, cooperar com outras Partes Contratantes, 
diretamente ou, quando apropriado, mediante organizações 
internacionais competentes, no que respeita a áreas alc!in dà 
jurisdição nacional e em outros assuntos de mútuo interesse, 
para a conservação e a- utilização sustentável da diversidade 
biológica. 

Artigo 6 
Medidas Gerais para a Conservação 

e a Utilização Sustentável 

Cada Parte C6iitratante deve, de acordo com suas pró~ 
prias condições e capacidades: 

a) Des~nvolver estratégicas~ planos ou programas pará 
a conservação e a utilização sustentável da diversidade bioló~ 
gica ou adaptar para esse fim _estratégia~. planos ou programas 
exíste·nteS Que devem refletir, entre outros aspectos, as medi
das estabelecidas nesta Convenção concernefl.tes à Parte inte-
ressada; e _ 

- --lJ) iritegrar, na ffiedid3-do possfV"et e Confo!me o ~~. 
a conservação e a utilização sustentável da diversidade bioló
gica em planos, programas e políticas setoriais ou interseforiãis 
pertinentes. 

Artigo 7 
Identificação e Monitoramento 

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e 
conforme o caso, em especial para os propósitos dos arts. 
8 a 10: 

a) Idenii'ncar componentes da diveisidade biOlógica i~
portantes para sua conservação e sua utilização sustentável, 
levan.do em ~onta a lista .indicativa de categorias constante 
no anexo I; 

b) Monitorar, por meiO--de levantamento de amostras 
e outras técnicas, os componentes da diversidade biológ!ca 
identificados em conformidade com a alínea (a) acima, pres
tando especial atenção aos que requeiram urgentement.~ medi
das de conservação e aos que ofereçam o maior potencial 
de utilização sustentável; _ __ _ __ _ 

c) ldentifíCãi-PTOC:es-so·s e categorias de ativiâades que 
tenham ou possam ter sensíveis efeitos negativos na conser
vação e na utilização sustentável da diversidade biológica, 
e monitorar seus efeitos por meio de levantamento de amostras 
e outras técnicas; e 

d) Manter e organizar, por qualquer sistema, dados deri
vados de atividades de identific_ação e moniioramento em con
formidade com as alíneas a, b e c acima. 
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Artigo 8 
Conservação Insitu 

~ Cada Parte Contratant_e deve, na medida do possível e 
conforme o caso: · · 

..: a) Estabelecer um sistema de áreas protegidas ou áreas 
.;_ onde medidas especiais precisem ser tomadas para conservar 
~ a diversidade biológica; 

b) Desenvolver, se necessário, diretrizes para a seleção, 
~ estabelecimento e administração d_e_ áreas protegidas ou _áreas 
~- onde medidas especiaís pre-dsem ser- tOiiiiidas para conservar 

"' a diversidade biológica; 
c) Regulamentar ou administrar recursos biológicos íiii:-

portantes para a conservação da diversidade biológica, dentro 
ou fora de áreas protegidas, a fim de assegurar sua conservadão 
e utilização sustentável; 

d) Promover a proteção de ecossistemas, habitats natu
rais e manutenção de populações viáveis de espécies em seu 
meio natural; 

e) Promover o des.envolvimento sustentável e ambien-
talmente sadio em áreas adjacentes às áreas protegidas a fim 

,.
01

, de reforçar a proteção dessas áreas; -
-. ~ f) Recuperar e restaurar ecossistemas degradados e_ pro
. 'mover a recuperação de espécies ameaçadas, mediante, entre 

outros meios, a elaboração e implementação de planos e outras 
estratégias de gestão; 

g) Estabelecer ou manter meios para regulamentar, ad
_._.1Jninistrar ou controlar os riscos associados à utilização e libera
:~ , __ção de organismos vivos modificados resultantes da biotecno

logia que provavelmente provoquem impacto ambiental nega
tivo que possa afetar a conservaÇào- e a utilizaÇão sústenÍável 
da diversidade biológica, levando também em conta os riscos 
para a saúde humana; 

h) Impedir que se introdUZam, controlar ou_erradicar 
espéCie-s ·exóticas que ameacem os ecossistemas. habitats ou 
espécies; 

i) Procurar proporcionar as condições necessárias para 
compatibilizar as utilizações atua]s com a conservação da di
versidade biológica e a utilização sustentável de seus compo
nentes; 

j) Em conformidade com sua legislação nacional, respei
tar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas 
das comunidades locais e populações indígenas com estilo 
de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização 
sustentável da diversidade biológica e inCen1:fv3r su'a mais a"m
pla aplicação com a aprovação e a partidpação dos detentores 
desse_ conhecimento, inovações e práticas; e encorajar _a repar
tição= eqiiitáfív-ã aos· -b-eiietícios Oriundos da utilização desse 
conhecimento, ínova-Ç6es e práticaS; - -~ 

k) Elaborar ou manter em vigor a legislação necessária 
.elou outras disposições regulamentares para a _proteção _de 
espécieS e popUfações ameaçadas; -

I) Quando se verifique um sensfvef efeito-ne·gativo à di
"versidade biológica, em conformidade com o art. 7, regllla
m.entar ou administrar os prOcessoS e_. as 'Cãteioíiãs de ativ-idã- --
des em causa; e -

m) Cooperar com o aporte de apoiO-financeiro e de outra · 
natureza para a conservação insitu a que se referem as alíneas 
a a I acima, particularmente aos· países em desenvolvimento. 

Artigo 9 
Conservaçã9 Ex-Situ 

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e 
conforme o caso, e princípalmente a fim de complementar 
medidas de conservação insitu: 

a) Adotar medidas para a conservação exsitu de compo
nentes da diversidade biológica, de preferência no país de 
origem desses componentes; 

b) Estabelecer e manter instalações para a conservação 
exsitu e pesquisa de vegetais, animais e microorganismos; de 
preferência no ·país de origem dos recursos genéticos; 

-- c) Adotar medidas para a recuperação e regeneração de 
espécies ameaçadas e para sua reintrodução em seu habitat 
natural em condições adequadas; 

d) Regulamentar e administrar a coleta de recursos bioló
gicos de habitats naturais com a finalidade de conservação 
ex~situ de maneira a não ameaçar ecosSiStemas e··pop-Uf8.ções 
insitu de espécies, exceto quando forem necessárias medidas 
temporárias especiãis ex-situ de acordo com a alínea (c) acima; 
e 

e) Cooperar com o aparte de apoio financeiro e de outra 
natureza para a conservação ex~situ a que se referem as alíneas 
a a d acima; e com o estabelecimento e a manutençao de 
instalações de conservação ex~situ em países em desenvol
vimento. 

Artigo 10 . 
Utilização Sustentável de ComponenteS 

da Diversidade Biológica 

Cada Parte Coiltratante deve, na medida do- possível e 
conforme o caso: ' 

a) Incorporar o exame da conservação e utilização susten
tável de recursos biológicos no pro·ces_so decisório nacional; 

_ b) Adotar medidas relacionadas à utilização de recursos 
biológicos para evitar ou minimizar impáctos negativos na 
diversidade biológica; 

___ c) PJ.:Ç>tçger e _encorajar a utilização costumeira.de recur
sos biológicos de acordo com práticas culturais tradicionais 
compatíveis com as exigências de conservação ou utilização 
sustentável; 

____ d) Apoiar populações locais na elaboração e aplicação 
de medidas_corretivas em áreas degradadas onde a diversidade 
biológica tenha sido reduzida; e __ _ 

e) Estimular a cooperação entre suas autoridades gover
namentais e seu setor privado na elaboração de métodos de 
utilização sustentável de recursos biológicos. 

Artigo II 
Incentivos 

Cada Pai-te Coiltratante deve, na medióã do possível e 
confOrme o caso, adotar medidas económica e socialmente 
racionais guesirvãnl de incentiVo à conservaçãO e utí~ização 
suSfentáverâe c~:nriponelltes da diVeisidade biol~gica. 

Artigo 12 
Pesquisa e Treinamento 

As Partes Contratantes, levando em conta as ne-cessidades 
especials-âos países em desenvolvimento, devem: 

a) Estabelecer e manter programas de educação e treina
mento científico e técnico sobre medidas para a identificação, 
conservação e utilização s~stençável da diversidade biológica 
e seus componentes. e proPorcionar apoio a esses programas 
de educação e treinamento destinados às necessidades especí
ficas dos países'em desenvolvimento~ 

b) Promover e estimular pesquisas que contribuam par'a 
a conservação e a utilização sustentável da diversidade bioló
gica, especialmente nos países em desenvolvimento,_ confor
me, entre outras, as decisões da Conferência das Partes toma
das em conseqüência das recomendações do Órgão Subsidiário 
de Assessoramento Científico, Técnico ·e Tecfre:Iógico; ·e 
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c) Em conformidade com as disposições dos arts. 16, 
18 e 20, promover e coqpcrar na utilização de avanços cientí
ficos da pesquisa s-Obre diversidade biológica para elaborar 
métodos de conservação e utilizaçao sustent_á_vel _d~ recursos 
biológicos. - --- - -

Artigo 13 . .. . . 
Educação e Conscientizãção PUblica 

As Partes Contratantes devem: 
a) Promover e estimular a compreensão da importância 

da conservação da diversidade biológica~ d_as medida~nece_s
sárhi.s a esse fini, sua âiVu)gação pelos meios de comunicação, 
e a inclusão dess_es temas nos programas edu~cionais; e · 

b) Cooperar, conforme o caso, com outr<?s.Esta_dos e 
organizações internacionaiS.naelaborà_ção de_ prog!amas _edu- _ 
cacionais de conscientíi:ação pública no que concerne à _conser
vação ~ à utilização sustentável da diversidade biológica. 

Artigo 14 
Avaliação de Impacto e Minimização 

de Impactos Negativos 

I. Cada -Parte Contratante, na medida do possível e 
conforme o caso, deve: 

a) Estabelecer procedimentos adequados que exijain a 
avaliação de impacto ambiental de seus projetas propostos 
que possam ter sensíveis ef~iJ_C!~ negãtivOs na Ç_iv~rsidade ~~91_<)_
gica, a fim de evitar oumin~rnizar tªis- ~fei.~g_~ e, conforme 
o casei; permitir a·p_aftlcípação pública nesses procedimentos; 

b) Tomar providências adequadas para assegurar que se
jam devidamente levadas em conta as conseqüências ambien
tais de seus programas e polítiCas que possam ter sensíveis 
efeitos negatívos-·na diversidade biológica; 

c) Promover, com base em reciprocidade, notificaçãO, 
intercâmbio de informação e consulta sobre atividades sob 
sua jurisdição ou controle que possam ter sensíveis efeitos 
negativos na diversidade biológica de outros Estados ou áreas 
além dos limites da jurisdição nacional, estimulando-se a ado
ção de acordos bilaterais, regionais ou multilaterais, conforme 
ocaso; . ., ______ _ 

d) Notificar imediatamente, no caso em que se originem 
sob sua jurisdição ou controle, perigo __ ou Çano im!nente ou _ 
grave à diversidade biológica em área sob jurisdição de outros 
Estados ou em áreas além dos limites_da jurisdição nacional, 
os Estados que possam ser afetados por esse perigo ou dano, 
assim como tomax:__medidas_para_ prevenir ou minimizar esse 
perigoo Ou- dano; e - . 

e) Estimular providências TJacionais sobr~,_medidas _dee
mergéncia-para--o caso de atividades ou acontecimenos de 
origem natural ou outra que representem perigo grave e imi
nente à diversidade biológi_ca _e_ promover a cooperação inter
naci0il3l"j:mra cámplementar tais esforços nacionais e, confor
me o caso e em acordo com os Estados ou organizações regia-_ 
nais de iritegração-econômíca"irlferessadoS, csi.ibeiecer pianos 
conjuntos de contingéncia. _ _ _ _ .. 

2. A COnfei-êiiciã-das Partes deve examinar, com base 
em estudos a serem efetuadg_~. as questões da responsabilidade 
e reparação, inclusive- restauração e indenização, por danos 
causados à diversidade biológica 1 exceto quando essa respon
sabilidade for de ordem estritamente interna. 

Artigo 15 
Acesso a Recursos Genéticos 

1. Em reconhecimento dos direitos soberanos dos Esta
dos sobre seus recursos naturais, a autoridade para determinar 

o acesso a recursos genéticos _pertencé aos govêtnOs naCionais 
e está sujeita à legislação nacional. 

2. Cada Parte Contratante deve_ procurar criar Cohâi_..: 
ções para permitir o acesso a reCursos-genéticos-para Utilização 
ambientalmente saudável por outras Pàrtes Contra_tantes _e 
não impor restrições contrárias aos objetivos desta Conven
ção. 

3. - Para os propósitos desta CõDVe-nção, os recursos ge
néticos providos por uma Parte Contratante, ã que se referem 
este artigo e os artigos 16 e 19, são apenas aqueles providos 
por Partes Contratantes que sejam país-es ~de ori_gem desses 
recursos ou ·por Partes- que os tenham adquirido em confor
midade com esta Convenção. 

4. O acesso, quando concedido, deverá Sê-fo çie comum 
acordo e sujeito ao disposto no presente artigo.- -

5. O acesso aos recursos _genéticos deve estar sujeitO 
ao consentimento prévio fl..mdamentildo da Parte Contratante 
provedora desses recursos, a menOs qúe de outra forma deter
minado por essa Parte. 

6. Cada Parte Contratante de v~ _proçurar _conceber e 
realizar pesquisas científicas baseadas em recurs-os genétiCos· 
providos por outras Partes Contratantes com Sua plena partici
pação e, -na medica do possível, no território dessas Partes 
Contratantes. 

7. Cada Parte Contratante Qeve adot_ar_medidas legisla
tivas, admiriistrativas ou polítícas, conforme o caso e em con
formidade com os arts. 16 e 19 e_, quando necessário, mediante 
o mecanismo financeirO éstabelecido pelos arts. 20 e 21,. p_ara 
compartilhar d~ forma justa e e:qüHatlvã OS resUftãdos da pes
quisa e do desenvolvimento de recursos genéticos e os bene
fícios derivados de sua utilização comercial e de outra natureza 
com a Parte Contratante provedora desses recursos. Essa par
tilha deve dar-se de comum acordq. 

Artigo 16 
Acesso à Tecnologia e 

Tr_ª·nsfer~ncia de Tecnologia 

~- Caçia Parte Contratante, reconhecendo que a tecno
logia inclui biotecnologia, e que tanto o acesso à tecnologia 
quanto sua tranferêncii entre Partes Contratantes são elemen
tos essenciais para a realização dos objetivos desta Convenção, 
compromete-se, s~jeito ao disposto neste artigo, a permitir 
e/ou facilitar a outras Partes Contratantes acesso a tecnologias 
que sejam pertinentes à conservação e utilização sustentável 
da diversidade biológica ou que utilizem recurs-os genéticos 

_ e não causem dano sensível ao meio ambiente, assim como 
a transferência dessas tecnologias. 

2. O acesso a tecnologia e sua transferência a países 
em desenvolvimento, a que se refere. o § 1 acima, devem 
ser permitidos e/ou facilitados em condições justas e as mais 

_ favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferen~ 
ciais quando de comum acordo, e, caso nec~s~~rio, em co~qr-:: 
midade com o mecanismo financeiro eStabelecido nos arts. _ 
20 e -21. No caso de tecnologia sujeita a patentes e outros 
direi\OS de propriedade intelectual, o acesso _â_ tecnologia e 
sua transferência devem ser permitido$ em condiç6es que reco~ 
nheçam e sejam compatíveis com a adequada e efetiva prote
ção dos direitos de prOpriedade intelectual. A aplicação deste 
parágrafo deve ser compatível com os §§ 3, 4 e 5 abaixo. 

3. Cada Parte Contratante deve adotar medidas legisla
tivas, administrativas ou políticas, conforme o caso, para que 
as Partes Contraiantes, em particular as que são pafses eil_l 
desenvolvimento, que provêem recursos genéticos, tenham 
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ga~r:mtido o acesso à tecnologia gue _u~ilize ~sses_ recursos e 
sua transff:rêricia, de comum acOl'do, incluindo tecnologia pro
tegict:a;por.patentes e outros direitos de propriedade intelec
tual, quando neces5:á_ri_o, III~~jante 3!Ld_isposições dos .arts. 
20 e 21, de -~cardo .co~ o direito intf;qi_açi_onal e conforme 
os §§ 4 e 5 abaixo. · . .. -

4. Cada Parte Contratahte de.ve adotar meiiêias iegiS!a
tivas, administrativas ou políticas, conform~_ 9 caso, para que 
o setor privado permita o acesso à tecnologia a que se refere 
o§ 1 acima, seu desenvolvimento conjunto e sua transferência 
em benefício das instituições governamentais e do setor priva
do de países em desenvolvimento, e a esse respeito deve obser
var as obrigações constantes dos §§ 1, 2 ~ -3. acima. 

5. As Partes Contra~3rites, reconhecendo que patentes 
e outros direitos de propriedade intelectual podem influir na 
implementação desta Convenção, devem cooperar a esse res
peito em confOrmidade com aJegislação naciona_l e_o direito 
internacional para garantir que esses direitos apóiem e não 
se oponham aos objetivos desta Convenção. 

. Artigo 17 
Intercâmbio de Infomãções 

1._ As Partes Contratantes devem propo~rcionar o inter
câmbio d,e_ Informações, de todas as fontes disponíveis do 
público, pertinentes à conservação ·e -à utilização sustentável 
da diversidade biológica, levando _em conta fi.S necessidades 
especiais dos países em desenvolviniento. _ _ __ _ 

2. Esse intercâmbio de-InformaçÕes deve "iO.cluir o inter
câmbio dos resul~~os __ d~ pesq!Jisas técnicas,_ éientíficãs, e s6-
cio-ê:éõnôhliéâs, Cõmo ·ta~b~m Informações.sobre_ programas 
de treinamento e de pesquisa, conhecimento especializado, 
conhecimento indíge1_1a_e trr,tdicional como tais e associados 
às tecnologias a que ~erefere o§ 1 do iri. 16. Deve também, 
quando possível, incluir a repatriação das Informações. 

Artigo 18 
Cooperação Técnica e Científica 

1. As Partes C~~t~~tantes deve!ll_ promover- a coope
ração técnica e científi~ internacional no campo da conser
vação e utilização sustentável da diversidade biológica, caso 
necessário, por m~io de instituições nacionais ê in.ternaêíOrlilís 
competentes. _ _ ------- · --- . 

2~ Cada Parte Contratante deve, ao implementar esta 
Convenção, promover a cooperação técnicào. ej1científicil com 
outras Partes Contratantes, em particular paí~-s em desenvol
vimento, por meio, entre outros, da _e~abor~,ç~oe implemen
tação de políticas nacionais. Ao promOver· éssã coOperaÇãO, · 
deve ser dada especial atenção ao desenvolvimento e fortaleci
mento dos meios nacionais mediante a capacit3ção de recursos 
humanos e fortalecimento institucional. 

3. A Conferência das Partes, em su.a primeira sessão, 
deve determinar a forma de estabelecer; um mecanismo de 
intermediação para promover e facilitar· a cqoperação técnica 
e científica. 

4. As Partes Contratantes devem, em conformidade 
com s·ualegislação e suas políticas nacionais, elaborar e estlmu:..: 
lar modalidades de cooperação para o-desenvolvimento e utilf
zaçáo de tecnologias, inclusive &ecnologias indígenas e tradi~ 
clonais, para alcançar os _objetivos d~~ta Corivenção. COm 
esse fim, as FarteS Contratantes devem tã.mbém promover 
a cooperaÇão ·para a capacitação de pessoal e o intercâmbio. 
de técnicos. · 

5. As Partes Contratantes devem, no caso de com um 
acordo, promover· o estabelecimento de programas de pes-

quísã conjuntos e empresas conjuntas para o desenvolvimento 
de tecnologias relevantes aos objetivos desta Convenção. 

Artigo 19 
Gestão da Biotecnologia e . 

DiSlr1bll:iç~9 de seus Benefícios 

1. cada Parte CoritraÚmte de~~~ adotar medidas legisla
tivas, adnünistrã.tivas ou políticas,_c~:mfç>rme o caso, para per
m_itir a participação efe~iv~, em atfvidades de pesquisa biotec
nológica, das Partes Contratan_tes, especialmente países em 
desenvolvimento, que provêem os recursos genéticOs para essa 
pesquisa, e se possível nessas Partes Contratantes. . . _ 

. 2. Cada Parte Coriü·atante deve3dotar todas as medidas 
possíveiS Para ·pÍ"omovér e· antecipar ácesso priorhá-rfó, ém 
base justa e eqüitativã. das Partes Contratantes, especialmente 
países em desenvolvimento, aos resultados e benefícios deriva
dos de biotecnologias ba~eadas em rec;ursos genéticos providos 
por essas Partes Contratantes. Esse acesso deve ser de comum 
acOrdo. 

3~ As ParteS devem examinar a necessidade e as modali
dade~ de um protocolo que estab_~leça procedimentos adequa
dos, mclusive, em especial, a cõncordância prévia fundamen
tada, no que respeita a transferência, manipulação e utilização 
seguras de todo <;>rg~ntsmo vivo modificado peta biotecno
logia, que possa ter efeito negativo para a conservação e utili
zação sustentável da diversidade biológica. 

4. Cada Parte, Coptratante deve proporcionar, direta
mente ou por solicitação, a qualquer pessoa física ou juiídica 
sob Sua jurísàição provedora dos organismos a que se refere 
o § } acima, à Parte COD.tratante em que esses organismos 
devam ser introduzidos, todas as Informações disponíveis so
bre a utilização e as normas de segurança exigidas por essa 
Parte Contratante para a manipulação desses organismos, bem 
como todas as Informações disponíveis sobre os potenciais 
efeitos negatiyos desses organismos específicos. 

Artigo 20 
Recursos. Financeiros 

1.- c3da P~ite Contratante cómpi-omete-se a propor
cionar, de acordo co.r;n .a .su~_ capacidade, apoio financeiro 

·e incentivos~re-Spectivos às ativíciades nacionais destinadas a 
alcançar os óbjetivos desta Convenção em conformidade com 
seus planos, prioridades e programas nacionais. 

2.'~ ·As P~rtes par ses_ desenvolvidos devem prover recur
sos fiitanceirOS-nOvós e- ãdicioriais para quê às Parte~_países 
em desenvolvimento possam cobrir integralmente os custos 
adicionais- por é1as concordados decorrentes da implemen
tação de medidas em cumprimento das obrigações desta Con
venção, bem como para que se beneficiem de seus dispositivos. 
Estes custos devem ser determinados de comum acordo entre 
cada Parte país em desenvolvimento e o mecanismo institu
cional previsto no art. 21, de acordo com políticas-, estratégias, 
prioridades programáticas e critérios de aceitabilidade~ segun-: 
do uma lista indicativa de custos adicionais estabelecida pelã. 
Conferência das Partes. Outras :partes? _inclusive países elll 
transição para ·uma econom1a- -de mercado, podem assumir 
voluntariamente as obrigações das Partes países desenvolvi
dos. Para os fins deste artigo, a Conferência das Partes deve 
estabelecer, em sua prim-eTta Séssao, Uiria lista de Partes paíS:e:s
desenvolvidos e outras Partes que voluntariamente assumam 
as obrigações das Partes pafses desenvo~vidos._ A Conferência 
das Partes deve periodicamente revisar e, se necessário, alterar 
a lista. Contribuições voluntárias de outros pafses e fontes· 
podem ser também estimuladas. Para o cumprimento desses 
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compromissos deve ser levada em conta- a necessidade de 
que o fluxo de recursos seja adequado, previsível e oportuno, 
e a importância de distribuir os custos entre as Partes contri
buintes incluídas na citada lista. 

3. As Partes países _desenvolvidos podem também pro~ 
ver recursos financeiros relativos à implementação de_sta Con:
venção por canais bilaterais_,_ ~~_gip_nais e oUti-os _rDuJtilate:rais. 

· 4. O grau de efetivo cumprimento dos comprOmíssos 
assumidos sob esta Convenção·das-ParteS pafses em deSenvol
vimento dependerá do cumprimentO 'efetlVO-dO-s compromiS
sos-assumidos sob esta Con'veiJ.ção~petãso Partes paíSes desen
volvidos, no que se refere a recursos financeiros e transferênCia 
de tecnologia, e levará plenamente em conta o fato de que 
o desenvolvimento econôntico e ·sOcial e a ei-ra~ica_ção da po
breza são as prioridades primordiais e· absolutas -das Partes 
países em d~senVolvimento. 

-5-:: Ãs:ParteS devim levar plenamente em conta as neçes:' 
sidades específicaS e a situação especial elos países de menor 
desenvolvimento relativo em suas medidas relativas a finandá-
mento e transferénda de tecnologia. _ _____ _ 

· 6. · As Partes Contratantes devem também levar em con
ta as condições especiais d~co:r:rentes da dependência da diver
sidade biológiCa, sUa dist_ribuição e localização nas Partes paí
ses ern desenvolvimento, em particular os pequenos estados 
insulares. -

7. Deve-se também levar em consideração a situação 
especial dos países em desenvolvimento, inclusive os que são 
ecologicamente mais· vulneráveís, como os q·ue ·possuem re:= · 
giões áridas e semi-áridas, zonas· costeiras e montahhosa.s: -

Artigo 21 
Mecanismos Financeiros --

1. Deve ser estabelecido um mecanismo para prover, 
por meio de doação ou em bases concessionais, recursos finan
ceiros para os fins desta Convenção, às Partes países em desen
volvimento, cujos elementos essenciais são descritos neste arti
go. O mecanismo deve operar, para os fins desta Convenção, 
sob a autoridade e a orientação da Conferéncia das Partes, 
e a ela responder. As operações do meC3;riis~q ~devem ~e_r 
realizadas por estrutura institU.Ciç.n~l a sei decidida pela Confe
rência das Partes em sua primeira sessão. A Conrererícia-das 
Partes deve determinar, para os fins desta Conv-enção, polfti~ · 
cas, estratégicas, prioridades programáticas e critérios de acei
tabilidade relativos ao acesso e à utilização desses recursos. 
As Comrib"uiç6es deVem levar em conta a necessidade mencio
nada no Artigo 20 de que o flUxo de _recurso·s seja previsível, 
adequado e oportuno, de acordo com· o mohtãnte de recursos 
necessários, a ser decidido periodicamente pela Conferência 
das Partes, bem como a importância da distribu_iç_ão de custos_ 
entre as partes· contribuintes incluícfas na lista~ a que _se_ refer:e. 
o parágrafo 2 do Artigo 20. ContriJ)Uiçóes voluntáfiã-5 pOdem 
também ser feitas pelas Partes países desenvolvidos e _por 
outros países e fontes. O mecanismo deve operar sob um 
sistema de administração demOcrático e transparente. 

2. Em conformidade com os objetivos desta COnvenção-~ 
a Conferéncia das partes deve determinar, em usa primeira 
sessão, políticas, estratégias e prioridades programáticas, bem 
como diretrizes e critérios detalhados de aceitabilidade para 
acesso e utilização dos recursos financeiros, inclu.sive o acom
panhamento e a avaliação periódica de sua utilização. A Con
ferência das Partes deve decidir sobre as providências para 
a implementação do parágrafo 1 acima após consulta à estru
tura institucional encarregada da operação do mecanismo fi-

.. nanceiro. - -- - --

3. -A Conferêncíã das Partes de~ve examinar a eficácia 
do mecanismo estabelecido neste Artigo, inclusive os critérios 
e as diretrizes referidas no Parágrafo 2-acirila,_em não menoS 
que dois anos da entrada em vig-ór desta Convenção, e_ a 
partir de então periodicamente. Com b3.se nesse exame, deve, 
se necessário, tomar-medidas adequadas para melhorar a eficá
cia do mecani_smo. 

4. As Partes Contratantes devem estudar a possibiliPade . 
de fortalecer as instituições financeir~s exíStentes para prover 
recursos financeiros pata a Cortservação' e a utilização suste_n
tável da diversidade biológica. 

Artigo 22 
Relação com Outras 

Con~enç~es _Intei-riacionais 
1. AS diS-pOSiçÕ-es cie&úl- ConVenção- não devem afetar 

os direitos e _obrigações de qualquer Parte Contratante decor
rentes de qualquer acordo internacional existente, salvo se 
o exercício desses direitos e o cumprimento dessas obrigações 
cause grave dano ou ameaça à diVe~idade biológica. 

2. As Partes Contratantes_ devem implementar esta 
Convenção, no que se refere e ao meio ·ambiente marinho,_ 
em conformidade com os direitos e obrigações dos Estad_os 
decorrentes do Direito do mar. 

Artigo 23 
Conferêricia das Partes 

1: Uma ConferênCia das_ Parte.s .é_ estãbelecida por esta 
ConVenÇ_áo. A primeirà sessão da Conferê-nCia das Partes deve 
ser convocada pelo Diretor Execu_fivo do Programa d_a_s Na
çóes Unidas pafac o Meio Ambiente no mais -tardar dentro 
de um ano da entrada em vigor desta Co:Dverição. Subs'qÜeÍl~ 
temente, sessões ordinárias da Conferêrid.a dás Partes devem 
ser realizadas em intervalos a serem determinados pela Confe
rência em sua priijie_ifã seSsão. · 

2. Sess-ões extraordinárias da Conferência das Partes 
deveiri ser te"álizadas quando for considerado necessário pela 
Conferência, ou por solicitação escrita· de ciualquer Parte, 
desde que, dentro de seis meses após a solicitação teT~-sido 
comunicada às Partes pelo Secretariado, seja apoiada por pelo 
menos um terço das Partes. 

3. A Conferência das Partes deve aprovar e adotar por 
consenso suas regras de procediment<?_ e_~s de qualquer orga
nismos subsidiário- Que estabeleça, bem corno as normas de 
administração fin:anCêirà do Secretariado. Em cada sessão or
dinária, a ConferêiÍcia ·das Partes deve adotar um orçamento 
para ·o· exercido até ·á seguinte sessão ordínária. 

4. A Conferência das partes deve manter sob exame 
ª-_implementação desta Convenção, e, com_ esse fim, deve: 

a) Estabelecer a foram e a periodicidade da comunicação 
das Informações a serem apresentadas em conformidade com 
o Artigo 26, e examinar essas Informações, bem como os 
relatórios apresentados por qualquer órgão subsidiário; 

h) Examinar oS pareceres científicos, técnicos e tecnoló
gicos apresentados de acordo com o Artigo 25; 

c) Examina:f e ádotar protocolos, caso necessário, ·em 
conformidade com o Artigo 28; 

d) Examinar e· adotar, caso neces~ário, _emendas a esta 
CoriV€iJ.Ção e--ã seUs anexos;eni conformidade com os Artigos 
29 e 30; . 

e) Examinar em~nda_s a qualquer protocolo. bem como 
_ a quaisquer ~de seus anexos e, se assim decidir, recomendar 

sua adoção às partes desses protocolos; -- --
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O Examinar e adorar caso necessário, anexos adicionais 
a esta Conven"çao, em conformidade com o Artigo 3D; 

g) Estabelecer os órgãos subsidiários, especialmente de 
cons_ultoria cintífica e técnica, considerados necessários à im
plementação desta Convenção; 

h) Entrar em contato, por meio do Secretariado, com 
os órgãos executivos de Convenções que tratem de assuntos 
objeto desta Convenção, para com eles_ estabelecer formas 
adequadas de coope-ração; e ; _. 

i) Examinar e tomar todas as demats medtdas que possam 
ser necessárias para alcançar os fins desta _Convenção, à luz 
da experiência adquirida na sua implementação. 

5. As Nações Unidas, seus organismos especializados 
e a Agência Internacional de Ener.gi'!- Atómica, bem como 
qualquer Estado que não seja Parte-desta Cpnvenção, podem 
se fazer representar como observadores nas sessões da Confe
rência das Partes. Qualquer outro órgão ou organismo, gover
namental ou não-governamental, competente no campo da 
conservação e da utilização sustentável __ da_qiversidade bioló-
gica, que informe aO SecretariadO do seu desejo de se. fazer 
representar como ·observador numa sessão da Conferência 
das Partes, pode ser admitido, a ~enos que um terço· das ~ 
Partes apresente Objeção. A admissão e a participação de 
observadores deve sujeitar-se às regras de prQcedimento ado-_ 
tadas pela Conferência das Partes. 

Artigo 24 
Secretariado 

1. Fica estabelecido um Sf:Cietariado com as seguintes 
funções: _ _ _ ·_ _' _ ·-

a) Organizar as sessões da Conferência das Partes prevista 
no Artigo 23 e prestar-lhes serviço; --- -

b) Desempenhar as funçóes que lhe atribuam os _proto-
colos; _ 

c) Preparar relatórios sobre o desempenho de suas fun
ções_ so_b esta convenção e apresentá-los à Conferência das 
Partes; 

d) Assegurar a coordenação com outro~ .o.rganismos inter:
nacionais pertinentes e, em particular, tomar as providências 
adminstrativas e contratuais necessárias para o desempenho 
eficaz de suas fuDÇOes; e 

e) Desempenhar as demias funções que lhe forem atribuí-
das pela Conferência -das Partes. _ _. - __ : o ~ --

2. Em sua primeira sessão ordinária,_ a Conferência das 
Partes deve designar o Secretariadc;> dentre as organizações 
internacionais competentes que se tenham demonstrado dis
postas a desempenhar as funções de secretariado previstas 
nesta Convenção. 

Artigo 25 
ÓrgãO Subsidiário de Assessoramento 

Científico~ Técnlco e TeCiiológico ___ -~ __ _ 

1. Fica estabelecido um_ órgão sub~idiário de assessora
mente científicO; técriico e ·tecnológiCo pai-a prestar, em tempo 
oportuno, à Conferência das Partes e_._ coriforme o caso, aos 
seus demais órgãos subsidiários, assessoramento so~.re a im- _ 
plementaçáo desta Convenção. Este órgão -deve _estar aberto 
à participação de todas as Partes e deve ser multidisciplinar. 
Deve ser cOmposto por representantes governamentais com 
competências nos campos de especialização pertin~ntes. Deve 
apresentar relatórios regularmente à Conferência das Partes 
sobre todos os aspectos de seu trabalho. 

2. Sob a autoridade_ da Conferênc~ã das Partes e de 
acordo com as diretrizes por ela estabelecidas, e a seu pedido, 
o órgão' deve: - -- _ 

a) Apresentar avaliações científicas e técnicas da situaçã'O 
da 
diversidade biológiCa; -- · · 

b) Preparar avaliações científicas e técnicas dos efeitos 
dos tipos de medidas a~otadas, em conformidade com o pre
visto- nesta Convenção; 

c) Identificar tecnologias e conhecimentos técnicos inofa
dores, eficientes e avançad?s :r:e~aciona?os ~ cons.ervaçã~ e 
à utilização sust~ntável da dtverstdade biOlógica e prestar as
sessoramento sobre as formas e meios de promover o desen
volvimento e/ou a transferência dessas tecnologias; 

d) Prestar assessorament? sobre_ programas ~~~tífico~ e 
cooperação internaCional em pes.9uis~ .e.- dCse~J-volvi~ent?, re
lativos à cçmservação e ã util_izaç~:o sustentável da dtver~tdade 
biológica; e _ . 

e) Responder a questões cient_ífi~as,_tétnicas, tecnológicas 
e metodológiCa:s-que lhE: fo~ritulein a Conferência das Partes 
e seUs órgãás-subsidiári?S·. ~ __ . , ' _ _ .. , : . · 

3. As furições, mandato, orgamzação-e func10n~me~to 
deste órgão podem ser posteriorrri.ente melhor definidos pela 
Conferência das Partes .. 

Artigo 26 
Relatórios 

Cada P~;te Contratante deve, com a periodicidade a ser 
estabelecida pela Confe_rêr:Jcia das Partes, apresentar-lhe rela
tórios sobre medidas que tenha adotado para a implementação 
dos disp-ositivos desta Convenção e sobre sua eficiácia para 
alcançar os seus objetiv~s. 

---··- Artigo27 
Sol_u_ção de Controvérsias 

1. ·No caso de controvérsia entre Partes Contratantes 
no que respeita à interpretação ou aPiiéação desta Convenção, 
as Partes envolvidas devem procurar resolvê-la por meio de 
negodação. · -

2. Se as Partes envolvidas não conseguirem_chegar a 
uni acordo por meio de negociação, podem conjuntamente 
solicitar os bons ofícios ou a mediação de uma ter_ç_eira Parte. 

3. Ao ratificar, aéeitai', oti aprcivar esta Convenção ou 
a ela aderir, ou em qualquer momento posterior, urri Estado 
ou organização de integfação econômica regional põ4e. decla
rar por escrito ao Depositário que, no.csos de controvérsia 
não resolvida de acordo com o §_ )'-' ou _Q_ §_ 2"' acima, aceita 
como compulsórios uin ou ambos dos seguintes meios de solu
ção de controvérsias: 

a) arbitrag~m de açorda_ com o procedimento estabele
cido na Parte 1 do Anexo II; 

h) submissão da controvérsia à Corte Internacional de 
Justiça. 

-4. -Se as Partes na controvérsia não tiverem aceitO, de 
acordo com o parágrafo,39 acima, aquele ou qualquer outro 
procedimento, a controvérsia deve ser submetida à conciliação 
de acordo com a Parte 2_do Anexo II, a menos que as Partes 
concordem de outra maneira. 

5. O disposto neste artigo aplica-se a qualquer protocolo 
salvo se de outra maneira disposto nesse protocolo. 
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Artigo 28 
Ado_ção dos Protocolos__ 

1. As Partes Contratantes devem cooperar na formu-
lação e adoção de_ protocolos desta Convenção. -

z·. Os. prOtocOlos devem ser adotados em sessão da Con-
ferência das Partes. --

3. o rexfó" cte qualquer protocolo proposto deve ser 
comJ..lnicado pelo Secretariado às ParteS: Contratantes pelo 
menos seis- meses a-ntes- dessa sessão. 

Artigo 29 . _ . _ 
Emendas à Convenção ou PiotOcolos 

I. Qualquer Parte Contratante_ pode propor emt!ndas 
a esta Convenção. Etnendas a qualquer protocolo podem ser 
propos'tas por qUaisquer Partes -d-Õs -mesmos. 

2. Emendas a esta Convenção devem .ser adotadas em 
sessao dà Co'n-ferência das Partes. Emendas a qualquer proto
colo devem ser adotadas em ~s~9 das Pa_rtes dos protoColos 
pertinentes. o-texto -de_ qUalquer emenda proposta a esta Con
venção 'Ou à qualquer protocolo, salvo se de outro modo dis
posto no protocolo. deve ser comu!lícaqo às Par.tes Qo instru
mento pertinente pelo Secretariado pelo menos seis- meSes 
antes da sessão na qual será proposta sua adoção. Propostas 
de emenda devem também Ser comunicadaS pelo Secretariado 
aos signatários desta Convenção, para inforinação. -

3. As Partes devem fazer todo o possível para chegar 
a acordo por consenso s·obre as emendas prõpostas a esta 
Convenção ou a qualquer protocolo-. Uma vez exauridos todos 
os esforços para chegar a um consenso sem ·que se- tenba 
chegado a um acordo a emenda deve ser adotada,, em últiroa 
instância 1 por maioria de dois terços das ParteS do instrumento
pertinente presentes e votantes nessa sessão, e deve ser StJ._l;lme
tida pelo Depositário a todas as Pã.rtes para ratificaÇão, aCefta-
ção ou aprovação. __ _ 

4. A ratificaÇão;- ãceitã.çãO · Oú 3pr-óvaçã6 de emendas 
deve ser notifiCada por escrito ao Depositário. As emendas 
adotadas em, conformidade com o _parágrafo 3•1 a_ç_ima_ devem 
entrar em vigor entre âs Partes que as tenham aceito no nona
gésii!lo dia após o depóSitO âos instrumentos de ratifiC_a:ÇãO, 
aceitação· o ti aprbv3çâo de pelo menqs d_ois terços_ das_ Partes 
Contratantes desta ConveriÇão ou- daS Part-es do- protocolo 
pertinente, salvo se de outro modo disposto nesse protocolo. 
A partir de então, as emendas devem entrar em vigor para 
qualquer outra Parte no-nonagésimo día após ã. -Parte ter 
depositado seu instrumento de ratificação, aceitação ou apro
vação das emendas. 

5. Para os fins deste ~r_t_igft,_ "Partes presentes e votan
tes" significa Partes presentes e que erriitám voto afirmativo 
ou negativo. 

Artigo 30 

Adoção de Anexos e Emendas a Anexos 

1. Os ·anexos a--esta Convenção ou a seu::: Pi"otocolos 
constituem parte integral da Convenção ou do protocolo perti
nente, conforme o caso, e, salvo s_e expressamente disposto 
de outro modo, qualquer referência a esta Convençã9 _e a 
seus protocolos constitui ao mesmo tempo referência a quais
quer de seus anexos. Esses anexoS devem reStringir-se a assun
tos processuais, científicos, técnicos e adminlStratfvos. 

2. Salvo se disposto de outro modo em qualquer proto
colo no que se refere a seu_s_ anexos, para a proposta, adoção 
e entrada em vigor de anexos suplementares a esta Convenção 

ou de anexos a quaisquer de seus protocolos, deve-se obedecer 
o seguinte procedimento: 

a) os anexos a esta Convenção ou a qualquer protocolo 
devem ser propostos _e adotados de acordo com o procedi
mento estabelecido no artigo. 29~, 

b) qualquer Parte que não possa aceitar um_anexo suple
mentar a esta Convençãb ou um anexo a qualquer protocolo 
do qual é Parte o de_ve_nolificar. por escrito, ao Depositário, 
dentro de um ano da data da comunicação de sua ~dqção 
pelo Depositário. O Depositário deve comunicar sem demora 
a todas as_ Partes_ qualquer notificação- desse tipo recebida. 
Uma Parte pode a qualquer mo-mento rer:itar uma declaração 
anterior de objeção, e, assim, os anexos devem entrar em 
vigor para aquela Parte de acordO COm o dispoSto na 3Jínéa 
c abaixo; · , · 

c) um ano após a data da comunicação pelo Depositário 
de sua adoção, o anexo deve entrar em vigor para todas as 
Partes desta Coõvenção ou de qualquer protocolo pertinente 
que não tenham apresentado uma notifícâÇão de acordo com 
o disposto na alínea b acima. · -

3. A proposta, adoção e entrada -em vigor de emel)das 
aos·anexos a esta-convenção Ou a qu3Jquerprotocolo devem 
estar sUjeitas ao procedimento obedecido no caso da proposta, 
adoção e entrada em ·vigor de anexos a esta Converição Ciü 

anexos a qualquer protocolo. 
4-. -Se. qualquer anexo suplementar ou uma emenda a 

um- anexo for relacionada a urna emenda a esta Convenção 
ou qualquer protocolo, este anexo suplementar ou esta emen
da somente deve entrar em vigor quando a referida emenda 
à Convenção ou protoêolo estiver em vigor. · · · 

Artigo 31 

· Direito de Voto 

1. Salvo o disposto no parágrafo 2° abaixo, cada Parte 
COritratante desta Convenção ou de qualquer protocolo deve 
ter um voto. 

- 2. -~01 -~ssunt9s de sua competência, organiz~sõe,s de 
integ"i-ação econô'i11iCa-i"eg~onar die:Y,ern exercer se_u direito_ a_o 
votO Cõin Um núrilêrc>-de votos igual ao número de seus Esta
dos_-Membros q!J.e sejam Partes Contratantes desta Convenção 

- ou de protOcolo pertinente. Essas organízações não .devem 
exercer seu direito de voto se seus Estados-Membros exer_ce- _ 
rem os seus, e vice-versa. 

Artigo 32 

- Relações entre esta _ 
-Convenção -e seus Protocolos 

L Um Estado ou uma organização de integração econô
mica regional não pode ser Parte fie um protocolo salvo se 
for, ou se tornar simultaneamente, Parte Contratante desta 
Convenção. 

_ 2. D_ecisões cJecorrentes de qualquer protocolo devem 
ser tomadas somente pelas Partes do protoç9Io_pertinente. 
Qu3lqlier Parte Contratante que não tenha ratificado. aceito 
ou aprovado um protocolo pode participar corno observadora 
em qualquer sessão das Partes daquele protocolo. 

Artigo 33 

As~in.atura 

Esta Convenção está aberta a assinatura por todos os 
Estados e qualquer .organização de integração econômi·ca re
gional na cidade do Rio _de Janeiro de 5 de junho de 1992 
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a 14 de junho de 1992, e na sede das Nações Unidas em 
Nova Iorque, de 15 de junho de 1992 a 4 de junho de 1993. 

Artigo 34 

Ratificaçcló, Aceitação· ou- A prÕvação 

1. Esta Convenção e seus protocolos esião sujeitos a 
ratificação, aceitaÇ3o Ou aprovaçâõ--;-pelos Es~ados e por orga~ 
nizações de integração económica regional. Os Instrumentos 
de ratificação. aceitação-ou-aprovação devem ser depositados 
junto ao Depositário. ---

2. Qualquer organização rnenciorfãda no parágrafo J•.> 
acima que se torne_ Parte Contratante desta Convenção ou 
de quaisquer de seus protocolos, sem que seja Parte contra
tante nenhum de seus Estados-Membros, deve ficar sujeita 
a todas as obrigações da Convenção ou do protocolo, confor
me o caso. No caso dessas organizações~ se·-um ou mais de 
seus Estados-Membros for uma Parte Contratante desta Con
venção ou de protocolo pertinente, a organização e seus Esta
dos-Membros devem decidir sobre suas respectivas responsa
bilidades para o cumprimento de suas obrigações previstas 
nesta Convenção ou no protocolo, confo"rme-o caso. Nesses 
casos~ a organização e-os_ Estados Membros não devem exercer 
simultaneamente direit6s estabelecidos por esta Convenção 
ou pelo protocolo pertinente. 

3. Em seus instrumentos de ratificação, aceitação ou 
aprovação, as organizações mencionadas no parágrafo 1\' aci
ma devem declarar o âmbito de sua competência no que res
peita a assuntos regidos por esta Convenção ou por protocolo 
pertinente. Essas organizações devem também informar ao 
Depositário âe qualquer modificação pertinente no âmbito 
de sua competência: -

Artigo 35 

Adesão 

1. Esta Convenção e quaisquer de seuS protOColos está 
aberta a adesão de Est3dos e organizações de integração eco
nõmica regional a partir da_ data etll que_·expire o piàzo para 
a assirtatitta da ConvenÇão ou ·do protocolo pertinente. Os 
instrumentos de adesão devem ser depositados junto ao Depo-
sitáriti- - -- -- · 

2. Em seus instrum-entos de adesão, as· organizaçõeS 
mencionadas no § 19 acima devem declarar o âmbito de suas 
competências no que· reSPeita--aos assUiúOS_ie_gidos por·esta 
Convenção ou pelos protocolos. Essas organizações devem 
também informar ao Depositário qualquer modificação perti
nente no âmbito de suas competências. 

3. O disposto no artigo 34, parágrafo 29', deve aplicar-se 
a organizações de integração econôniicã--regional que adiram 
a esta Convenção ou a·quaisq:tféfâe seus protocolos. 

Artigo 36 

Entrada em Vigor 

1. Esta Converição entra em vigor no -nonagéSimo dia 
após a data de depósito do trigésimo instruinento de ratifica-
ção, aceitação, aprovação ou adesão. --- - -

2. Um protocolo deve entrar em vigor no nonagéSimo 
dia após a data do depósito do número de instrumentos de 
ratificação, ãCeít3ção, "apl-ovação ou adesão estipulada nesse 
protocolo. 

3. Para cada Parte Coi1ti"atante que ratifique, aceite ou 
aprove esta Convenção ou a ela adira após o depósito do 
trigésimo instruinento de rati_ficação, aceitação, aprovação ou 
adesão. esta Conve!lção entra em vigor no nonagésimo âia 

após a data de depósito pela Parte Contratante do seu instru
mento de ratificação, aceitação, aprovação- ou adesão. 

4. Um protocolo, salvo se disposto de outro modo nesse 
protocolo, deve entrar em vigor para uma Parte Contratante 
que o ratifique, aceite:_ou aprove ou a ele adira após sua 
entrad-a em vigor de acordo com o parágrafo 2~ acima, no 
nonagé~imo dia ~pós a data do depósito <J:o in~t~umento de 
ralificação, aceitação, aprovação oU adesão por essa Parte 
Contratante, ou na data em que esta Convenção entre_ e_m 
vigor Para essa Parte Cóntratante, a que for pOsterior. 

5. Para os fins dos parágrafos 1 e 2 acima, os instru
mentos depositados por uma organização de integração econô
mica regional não devem. ser COQtados como adicionais àqueles 
depositados por Estados-Membros dessa organiZação. 

Artigo 37 

Reservas 

Nenhuma reserva pode ser feita a esta Convenção. 

Artigo 38 

Denúncias 

1. Após dois anos da entrada em vigor desta Convenção 
para uma Parte Contratante. esSã. Parte Contratante pode 
a qualquer momento denunciá-la por meio de notificação es_
crita ao Depositário. · · 

2. - Essa denúncia tem efeito um ano após a data de 
seu recebimento pelo Depositário, ou em data posterior se 
assim for estipUlado na notificação de denúncia. 

3. Deve ser considerado que qualquer Parte Contra
tante que denuncie esta Convenção denuncia também os pro
tocolos de que é Parte. 

Artigo 39 
Disposiç~es. Financeiras Provisórias 

Desde que_çompletamente reestruturado, em conformi
dade com o, disposto no Artigo 21, o Fundo para o Meio 
Ambiente Mundial, do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento-, do Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente. e do Banco Internacional para a Recons
tru~O_e_o~ DesenvoJVi_mento, deve ser a estrutura institucional 
prOvfSórla a qu·e -se refere o Artigo 21, __ no período entre a 
entrada em vigor desta Convenção e a primeírã sessão da 
Corifci:rência das Partes ou até que a Conferência das Partes 
designe _uma estrutura in~titucioiüll em conformidade com o 
Artigo 2L. 

Artigo 40 
Disposições Transitórias 

para o Secretariado 

O Secretariado a ser provido pelo Diretor Executivo do 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente deve 
ser o Secretariado a qu~ se refere o Artigo 24, p~rágrafo 
2, provisoriamente pelo período entre a entrada em vigor 
desta Convenção e a primeira sessão da conferência das Partes. 

Artigo 41 
Depositário 

O secretário-Geral-das NaçõeS Unidas- -deve assumir as 
funçõesd~ Depositário desta Convenção e de seus protocolos. 

Artigo 42 
Textos Autênticos 

O Origíriàf desta ·co~Venção, cujO~S ú:xtos eni-árã:be_, chi-' 
nês, eSpanhol, francês, üiglês e russo são igualmen-te aut_ên-
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ticos, deve ser depositado junto ao SecrCtãrio-Geral das Na
ções Unidas. _ __ _ _ _ __ _ 

Em fé do que, Os ·abaixo ass-inados. devidamCnte_ aut6ri-
zados para esse fim, firmam esta COnvenção. - · 

Feita no Rio de Janeiro, aos 5 dias de junho de mil 
novecentos e noventa c dois. 

.ANEXO I 

Identificação e Monitoramento 

1. Ecossistemas e habitats: compreendendo grande di
versidade •. grande número d€; espécies erl.dêmicas ou amea
çadas, ou vida silvestre"; os nec-essáiiosàs esp-éCieS mig~atórias; . 
de impoitândã.-S6ctáf, eéoriôridca,--cu-itural ou científica; Ou . 

que sejam rcprcsentantivos, únicos ou associados a processos 
evolutivos ou outros processos biológicos e~_senci~is; 

2. EspécieS e irilúnidades que: -CstCja:m amea-çadas; se~ 
jam espécies silvestres aparentadas de espécies domesticadas 
ou cultivadas; _tenham valor medicinal, agrícola ou qualquer 
outro valor _económico; sejam de importância social, científica 
ou cultural; ou sejam de importância para a pesquisa sobre 
a conservação e a utilização sustentável da diversidade bioló-
gica, como a~ espécies de referência; e _ _ _ 

3. GenóiTuiS-e -genes de-SCr!tos C"omq_-fe!id"O- importância 
social, científíCã ou económica·. - · ----~~~_:__:___:_:__._ - -

ANEXO II 

PARTE I 

Arbitragem 
Artigo I 

A Parte demandante deve notificar o Secretariado de 
que as Partes estão -submetendo uma controvérsia a àribitra
gcm em conformidade col_U _q_Artigo 27._ A IJptificação deve 
expor o objeto cm qtiCstão a s"er arbiirãdo, e iricluir, em Parti
cular, os artigos da C_onvenção ou _do Protocolo de_ c1,1ja, inter
pretação ou aplicação se tratar a questão. Se_as Partes não 
concordarem no que respeita o objeto d~ controvérsia, antes 
de ser o Presidente do tribunal dêSignado. o tribUnal de arbitra
gem deve, dcfin"ir o objetp em questãO. O Secretã.dado deve 
comunicar a informação assini rCtebida- a todas -as Partes Con
tratantes desta Convenção ou dO protocolo Pcrtine.nte. 

Artigo 2 

1. Em controvérsias entre duas Partes, o tribunal de 
arbitragem deve ser composto e tfês rD.embros. Cada uma 
das Partes da controvérsias deve nomear um árbitro e os dois 
árbitros assim nomeados devem desígiiãf de_ co:ffium -acordo 
um terceiro árbitro que deve presidir o tribunal. Este último 
não pode ser da mesma nacionalidade das Partes em contro
vérsia, nem ter residéncia fixa em terfítóiiO.dC Uma das Pútes; 
tampouco deve estar a serviço de nenhuma delas. ne-m "ter 
tratado do caso a qualquer título. 

2. Em controvérsias entre mais de duas Partes, as Partes 
que tenham o mesmo interesse devem nomear um árbitro 
de comum acordo. 

3. Qualquer vaga no tribu_nal deve ser preenchida de 
acordo com o procedimento previsto para a nomeação inicial. 

Artigo 3 
1. Se _o Presidente do tribunal de arbitragem não for 

designado dentro de dois meses após a nomeação do segundo 
árbitro, o Secretário-Geral das Naçõe_s Unidas, a pedido de 
uma das partes. deve_ designar o Presidente no prazo adicional 
de dois meses. 

2. Se uma das Partes em controvérsia não nomear um 
árbitro no prazo de dois meses após o recebimento da deman
da, a outra parte pode disso info_rmar o Secretário~Geral, 
que deve designá-lo no prazo adicional de dois meses. 

Artigo 4 

O tribunal de arbüragem deve proferir suas decisões de 
acordo com o disposto nesta Convenção, em qualquer proto
colo pertinente, e com o direito internaciOnal. 

Artigo 5 

Salvo se as_ Partes t:m _controvérsia de outra modo concor
darem, o tribunal de arbitragem deve adotar suas própria~ 
regras de procedimento. 

A.riigo6 
O tribunal de aribtragem pode, a pedido de uma das 

Partes, recomendar medidas provisórias indispensáveis de pro
teção. 

Artigo 7 

As Partes em controvérsia devem facilitar os trabalhos 
do tribunal de arbitragem e, em particular. u_tilizand9 ~odos 
os meios a sua disposição: 

a ) Apresentar-lhe todos os documentos, informações 
e meios pertinentes~ e 

b ) Permitir-lhe, se necessário, convocar testemunhas ou 
especialistas e ouvir seus depoimentos. 

Artigo 8 

As Partes e os árbitros são obrigados a proteger ~ confi
dencialidade de qualquer informação recebida com esse cará
ter durante os trabalhos do tribunal de arbitragem. 

Artigo 9 

Salvo se decidido de outro modo pelo tribunal de arbitra
gem devido a circunstâncüis particulares do caso, oS custos 
do_ tribuna_l ;Çi~ye ser ~-9bcrtos em proporções iguais pelas Par
tes em controvérsi_a. Q tribuna] deve _:ruanter um registro de 
todos 6s seus gas!qs .•. e deve apresen_tar u!l).a_pre::stação de 
c_ontaS final às ParteS.-

Artigo 10 

Qualquer Parte Contratante que tenha irlteresse-de_ita-tu.:-
reza jurídica no-objc_to em questão da controvérsia. Que Possa 
ser afetado pela deCisão sobre o ca~o. pode intervir no processo 
com o consentimento do tribunal. 

Artigo II 

O tribunal pode ouvir e decidir sobre contra-argumen
tações diretame"rite relacionadas ao objeto em questão da con-
tróvérsia. - ----- - - ---- - -

Artigo 12 

As decisões do tribunal de arbitragem tanto em matéria 
processual quanto sobre o fundo da questão devem ser toma~ 
das por maioriá de seus membros. 

Artigid3 

Se uma das F)oartes errl-controvérsia nã_o comParecer-pe
rante o tribunal de arbitragem ou não apresentar defesa de 
sua causa, a outra Parte pode solicitar ao tribunal que continue 
o processo e profira seu laudo. A ausência de uma das Partes 
ou a abstenção de uma parte de apresentar defesa de sua 
~usa não constitui impedimento ao processo. Antes de profe-
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rir sua decisão final, o tribunal de arbitragem deve certificar-se 
de que a demanda está bem fundamentada de fato e de direito. 

Artigo I4 

O trihun31 deve proferir sua decisão tina] em cinco meses 
a parfir da data em que for plenamente constituindo salvo 
s: conside.rar ne~essário prorrogar esse prazó por Um p~ríodo 
nao supenor a crnco meses. 

Artigo IS 

. A d~cisão final do tribunal de árbitragem ___ deve se restrin-
0

_ 

g1r ao ob]eto da questãó em controvérsia e deve ser fundamen
tada. Nela devem constar os nomes dos membros que a adota:am ~ ?a ?ata. Qualquer membro do tribunal pode anexar 
a dec1sao fmal um parecer em separado ou ull) parecer diver-
gente. · 

Artigo I6 

A decisão é obrigatória para a" Partes em controvérsia. 
Dela não há recurso. salvo se as Partes em controvérsia houve
rem concordado com antecedêilcia SObre uni procedimento 
de apelação. -

Artigo I7 

As controvérsias que surjam entre as pa-rtes em contro
vérsia no que respeita a interpretação Ou execução da decisão 
final pode ser submetida por quaisquer Umã··aas Partes à deci-
são do tribunal que a proferiu. -- --

PARTE2 

Conciliação 
Artigo I 

Uma Comissão dC conciliação deve ser criada a pedido 
de uma das Partes em controvérsia. Essa comissão, salvo se 
as Partes concordarem de outro modo, deve ser composta 
de cinco membros, dois nomeados por cad_~ Parte envolvida 
e um Presidente escolhido conjuntamente pelos membros. 

Artigo 2 

Em controvérsias- entre mais de duas Partes, as Partes 
com o mesmo interesse devem nomeãr, de 'comum acordo, 
seus membros na comissão. Quando duas ou inais Partes tive
rem interesses independentes ou houver--discordância sobre 
o fato de terem ou não o mesmo interesse, 'aS Partes devem 
itomear seus membros separadamente. 

Artigo 3 

Se no prazo de dois meses a partir da data do pedido 
de criação de uma comissão de conciliação, as Partes não 
houverem nomeado os membros_ óa comisSão, o Secretário
Geral das NaçõeS Unidas, por solicitação da Parte que formu
lou o pedido, deve nomeá-los no prazo adicio'nal de dois me
ses. 

Artigo 4 
Se o Presidente da comissão de conciliação não for esco

lhido nos dois meses seguintes à nomeação ·do últin:to membro 
da comissão, o Secretário-Gefal ôaS Nações Unidas, por solici
tação de uma das Partes, deve designá-lo no prazo adicional 
de dois meses. - - --

Artigo 5 

A comissão de co-nciliação deverá tomar decisões por 
maioria de seus membros. Salvo se as Partes em controvérsia 

concordarem de outro modo, deve definir seus próprios proce
dimentos. A comissão deve apresentar uma proposta de solu
ção da controvérsia, qUe as Partes de·v-eril examinar em boa 
fé. 

Artigo 6 

Uma divergência q'uant9 à competência- da comissão 
de conciliação deve ser deci?id~ pela comis~ão. 

-Faço saber -Que o -Congfessó NaCiOnal -~Pro~ou, e et!, 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, nos termos 
do art. 48, item 28, do 'RegimeniO-Irlterno, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 3, 1994 

Aprova o texto da Convençijo Interamericana sobre 
- - a Restituição Internacional de Menores, celebrada em 

. Montevidéu, e[D 15 de julho de 1989, na Quarta Confe
rênda Especializada Interamericana sobre Direito In
ternacional Privado (CIDIP-IV)-

Art. l~' É.aprovado o texto _da Convenção Interame
ricana sobre a Restituição In-ternacional de Menores, cele
brada em Montevidéu, em 15 de julho de 1989, na Quarta 
Conferência ESpeCializada IntCramericana sobre Direito In
ternacional Privado (C!DIP-IV). 

Parágrafo único. Estão sujeítos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atas que possam resultarem revisão 
da referida Convenção, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art:49, I,_ da ConstituiçãoFede
ral, acarretem encargos ou comprOmissos gravosos ao patri
mónio nacional. 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 7 de fevereiro de 1994. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE A 
R-ESTITUIÇÃO INTERNACIONAL DE MENORES 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Artigo 1 

Esta Convenção tem por objetivo assegurar a pronta resti
tuição de menores que tenham residência habitual em um 
dos Estados Partes e que hajam sido transportados ilegalmente 
de qualquer Estado para um Estado Parte ou que, havendo 
sido transportados legalmente, tenham sido retidos ilegalmen~ 
te. É também objeto desta Convenção fazer respeitar o exer
cíciO dq direito de visita, de custódia ou de guarda por parte 
dos titulares desses direitos. 

Artigo 2 

Para os efeitos desta Convenção, considera-se menor toda 
pessoa que não tiver completado dezesseis anos de idade. 

Artigo 3 

Para os efeitos desta Convenç_ão: . 
a) o dire:ito de custódia o-u guarda compreende o direito 

referente ao cuidado do menor e, em especial, o de decidir 
seu lugar de residência; e -

b) o direito de visita compreende a faculdade de levar 
o menor, por período limitado, a lugar diferente do de sua 
residencia habitual. 
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Artigo 4 

Considera-se ilegal o transport_e __ Ou retenção de menor 
que ocorrer-em- viOlação dos direitOs que, de acordo com 
a lei de residência habitual do menor, exerciam, individual 
ou conjuntamente, imediatamente antes de ocorrido o fato, 
os pais, tutores ou guardiães, ou qualquer instituição. 

Artigo 5 

As pessoas e instituições mencioD.âd"as no artigo 4 poderão 
iniciar procedimento de restituição de menor, no exercfcio 
do direito de custódia ou de direito selnelhante. 

Artigo 6 

Têm competência para conhecer da solicitaÇão de restitui
ção de menor a que se refC?re esta Convenção, as autoridades 
judícíária·s ·ou âdnlinlsiia'tivas do Estado Pait:e onde o menor 
tiver sua residência habitual imediatamente antes de seu trans-
porrebu retenção. · ·-

A critério do autor e por motivo de urgência, a-solicitação 
de restituição poderá ser apresehtadã. ·ãS ãutoridades.dOEstado 
Parte em cujo território se encontrar ou se suponha encon
trar-se o menor que tiver sido ilegalmente transportado ou 
ilegalmente retido, no momento de efetuar-se essa solidtã:Ção. 
Poderá também ser apresentada às autoridades do Estado 
Parte onde houver ocorrido o fato ilícito que deu motivo 
à reclamação. 

O fato de a solicitação ser feita nas condições previstas 
no parágrafo anterior não inipli~ _m~d~(icação das nO.IJllaS 
de compet.ência internaCional definidas no primeiro parágrafo 
deste artigo. --· 

AUTORJDADE CENTRAL 

Artigo 7 

Para os efeitos desta Convenção, cada Estado Parte desig
nará uma autoridade central para cumprir as obrigações que 
lhe forem atribuídas por esta Convenção, e comunicará essa 
designação à Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos. . . 

Em especial, a autoridade central colabOrará com os auto
res do procedimento e com as autoridades competentes dos 
Estados, para a localização e restituiÇão do _menor. Tomará 
também providências para facilitar o pronto regresso e recebi
mento do menor, auxiliando os interessados na obtenção dos 
documentos necessários para o procedimento previsto nesta 
Convenção.~ 

As autoridades centrais dos Estados Partes cooperarão 
mutuamente e intercambiarão ·inforriüi"ÇõeS no que diz respeito 
ao funcionamento da Convenção, a fim de garantir a restitui
ção imediata d(l menor e a consecução dos outros _objetivos 
desta Convençao·: · - ·- .. · - · - · 

PROCEDIMENTO PARA A RESTITUIÇÃO 

Artigo 8 

Os titulares do procedimento de restituíção poderão eXer
cê-lo perante as autoridades competentes, segundo o disposto 
no artigo 6, da seguinte ·maneira: 

a) por meio de carta rogatória; 
b) mediante solicitação à autoridade central; ou 
c) diretam:ente ou por via diplomátiCa ·ou consular. 

Artigo 9 

1. A solicitação ou demanda a que se- refere ·o· artiio
anterior deverá conter: 

a) os antecedentes ou fatos relativos ao transporte ou 
retenção? bem como ~uficientes inforinaçõe_s· so"bJ;"e a identi~ 
dade do solicitante, do menor subtraídP ou retido e, se for 
possíVel, da pessoa à qual se atribuem o transporte ou a reten- . 
ção; . _ 

b) a infOinlaÇão rdativa à suposta localização do menor 
e às circunstâncias e. datas _em que foi _efetu~Çlo o transporte 
para o exterior, ou ão vencimento do prazo autorizado; e 

c) os fundamentos de direito em que se apóia a restituição 
do menor. 

2. A solicitação ou demanda deverá ser acompanhada 
de: 

a) cópia fiel e autêntica de qualquer decisão judicial ou 
administrativa que houver. ou do acordo que lhe der origem; 
comprovação sumária da situação factual existente ou, confor
me o cas:o, alegação do direito aplicável; 

li) documentação autêntica que ateste a legitímação pro-
cessual do solicitante; -

c) certidão ou informação expedida pela autoridade cen
tral do Estado de residência habitual do menor, ou por outra 
autoridade do mesmo Estado, sobre o direito vigente nesse 
Estado a respeito da matéria; 

d) quando for necessário. ttadução, para o idioma oficial 
do Estado requerido, de todos os documentos a que se refere 
este artigo; e 

e) indicação das medidas indispensáveis para tornar efeti
va restituição. 

3. A autoridade competent~ _poderá prescindir de um 
dos requisitos ou da apresentação ·dos doc_umentos exigidos 
neste artigo se, a seu critério-. a- restituição for justificada. ·-

4. As cartas rogãtOrias, as solicitações e os documentos 
que as acompanharem não necessitarão ser legalizados quando 
forem transmitidos por via diplomática ou consular, ou por 
intermédio da autoridade central. 

Artigo 10 

O juiz reqüeõdó, a autoridade central ou outras auto~ri
dades do Estado onde se encontrar o menor adotarão. de 
conformidade com o direito desse Estado e quando for perti~ 
nente, todas as medidas que forem adequadas para a devolu~ 
ção voluntária dô inenor. 

Se a devolução não for obtid<! de forma voluntária, as 
autoridades judiciárias ou administrativas, depois de compro· 
vado o cumprimento dos requisitos exigidos pelo ardgo 9, 
e sem outros trâmites, .·tomarão conhecimento pessoal do me
nor, adotarão as medidas necessárias para assegurar s~a custó
dia ou guarda provisória nas condições -que as circunstãncias 
aconselharem e, se for pertinente, disporão sem demora sua 
restituição. Neste caso·, comunicar~se~á à il)_stít.uição ·à qual, 
conforme seu direito interno, caibã tutelar os direitos do me
nor. 

· Ádemais, enquanto não for resolvida a petição de restitui
ção, as autoridades competentes adotarão as medidas neces
sárias para impedir a saída do menor do território de sua 
jurisdição. 

Artigo 11 

A autoridade judiciária ou administrativa do Estado re
querido não estará obrigada a ordenar a restituição do menor 
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quando a pessoa ou a instituição _que apresentar oposição 
à restituição demonstrar: 

a) que os titulares da solicitação o_u demanda de_ restitui
ção rião exerciam efetiv3mi:úite- seu direito- rio momento do 
transporte ou da retenção-:;-· cu· haviam consentido ou dãdo 
sua anuência ·ctepois do transporte ou re~e_nçª-9 ou; 

b) que existe grave risco de que a restituição do menor __ 
possa expô-lo a perigo físico ou psíquico. - - ---

A autoridade requerida também pode denegar a restitui- , 
ção··cto menor se comprovar que este Se opõe a regressar 
e se, a critéúo da autoridade, a idade erpaturidaQe do menor 
justificarem que sUa opinrão seja levada em conta. 

Artigo 12 

A oposição fundamentada à que se refere o artigo anteriof 
deverá ser· apresentada dentro do prazo de oito dias úteis, 
contados a partir do momento em que a autoridade tomar 
conhecimento pessoal do menor ·e o- comunicar~a Qliein- o 
retém. 

As aútoridades judiciárias ou ·admiflisíáttivas avaliarão 
as circunstâncias e as provas aprese-ntaaas pela par~e opOsitora 
para fundamentar a denegação, Deverão tomar conhecimento 
do direito aplicávei e do~ a_ntecedentes j!fri~prudenciais ou 
administrativoS eXistFnfeS nO Estado de residência habitual 
do menor, e requ·ererão,· se-necessário, a·assiSh:ncia das atit"ori~ 
dades centrais ou dos agentes diplomáticos-ou consulares dos 
Estados Partes. 

Dentro de 60 dias consecutivos após ó "recebimento da 
oposição, a autoridade judiciária ou administrativa:- ernitilá 
a decisão correspondente. 

Artigo 13. 

Se, dentro do prazo de_45 dias consecutivos desde a data 
em que for recebida pela autoridade requerente a _decisão 
pela qual se dispõe -a entrega, não forem toir!a_das as medidas 
necessárias para tornar efctivo o transporte do menor, ficarão 
sem efeito a restituição ordenada e as providencias adotadas. 

As despesas de transporte correrão por ç.onta do autor; 
se este não dispuser de recursos financeiros, as autoridades 
do Estado requerente poderão ~ustear as _despesas de trans
porte, sem prejuízo de cobrá-las __ do_ respq_J_Isàvel pelo trahs-
porte ou retenção ilícitos. -

Artigo 14 

Os procedimentos previstos nesta Ctmvéhção deverão ser 
iniciados dentro do prazo de um ano civil, contado a partir 
da data em que o menor tivet""sldO -tr3nspoitado ou retido 
ilegalmente. 

No caso de menor cujo paradeiro for desconhecido, o 
prazo será contãdo a partir do momento em que· ele for precisa 
e efetivamente localizado. 

A título excepcional, o vencim"ento-aQ pi-8.zo de um ano
não impede que se a~eda à solicitaÇão de :restituição se, na 
opinião da autoridade requerida, as circunstâncias do caso 
o justificarem, a meno-s· que fiqUe demoiiStiàdo que o menor 
se adaptou ao seu novo ambiente. 

Artigo 15 

A restituição do menor não implica prejulgamento sobre 
a determinaç~o definitiva de sua custódia ou guarda. 

Artigo 16 

Depois de haverem sido informadas do transporte ilícito 
de um menor ou de sua retenção, conforme o disposto no 
artigo 4, as autoridades judiciárias ou adminiStrativas do Esta--.-

do Parte para onde o menor foi transportado ou onde estiver 
retido não poderão decidir sobre o fundo do .direito de guarda 
enquanto nãÕ ficar demonstr.ãdo que não foram preenchidos 
os requisitos_desta Convenção para o regresso do menor ou 
enquanto não houver transcorrido prazo sem que ___ tenha sido 
apresentada solicitação em aplicação desta Convenção. 

Artigo 17 

As disposições anteriores-queiOi"e_nl peitinentes, não limi
tam o poder da autoridade judiciária ou administrativa para 
ordenar a restituiç_ão doJ?lenor a ql:l_alquer momento. 

LOCALIZAÇÁO DE MENORES 

Artigo 18 

A autoridade ceni.ral_ ()U as autoridades judiciárias ou 
administrativas de um Estado Parte, por solicitação de qual
quer das pessoas mencionadas no artigo 5, bem como estas 
diretam~n.te~ poderão requerer das autoridades competentes 
de outro Estado Parte. a localização de menor que tenha 
residência-fiabitual no Estado da autoridade solicitante e_que 
se presuma encontrar-se ilegalmente no território do outro 
Estado, . . _ .... ~-·· 

... A soJicjta,ção deverá ser acompanhada de toda a infor
mação proporcionada pelo solicitante, ou recebida pela autori
dade requerente, a respeito do local onde se encontra o menor 
e da identidade da pessoa com a qual se presume encontrar-se 
ele. 

Artigo 19 

A autoridade central ou as autoridades judiciárias ou 
adminiStrativas de um Estado Parte que, com base na solici
tação a que se refere o artigo anterior, tornarem conhecimento 
de que, em sua jurisdição, se encontra ilegalmente um menor, 
fora de sua residência h_abitual, deverão adotar imediatamente 
todas as medidas destinadas a assegurar a saúde do menor 
e evitar que o mesmo ~eja ocultado ou transportàdo para 
outra jurisdição. 

O local onde se encontra o menor será comunicado às 
autoridades do Estado requerente. 

- Artigo 20 

Se a restituição não for solicitada dentro de sessenta dias 
consecutivos, contados a partir da comunicaÇã9 da localização 
do menor às autoridades do Estado requerente-, as medidas 
adotadas em virtude do artigo 19 poderão ficar sem efeito. · 

O levantamento das medidas não impedirá O- exei"Cício 
do direito de solicitar a restituição, de acordo com os procedi
mentos e prazos estabelecidos nesta Convenção. 

DIREITO DE VISITA 

Artigoc21 

A solicitação que tiver por objeto fazer respe_itar -c) exoer
cício dos direitos de visita por parte de seus titulares, poderá 
ser dirigida às autoridades competentes de qualquer Estado 
Parte, conforme disposto no artigo 6 desta -Convenção. O 
procedimento apropriado serã o disposto nesta Convenção 
para a restituição de menores_. 

DISPOSIÇÓES GERAIS 

Artigo 22 

As cartas rogatôrüis e solicitações i"efativas- a restituiÇão 
e Iocaliza_ç_<!o _poderão ser transmitidas ao órgão requerido 
pelas próprias p-artes interessadas, por via judicial, por inter-
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médio dos agentes diplomáticos ou consulares, ou pela autori~ 
dade central competente do Estado requerente ou requerido, 
conforme o caso. 

Artigo 23 

A tramitação das cartas rogatórias_ ou solicitaçõ_es pré
vistas nesta Convenção, e as medidas a que der lugar, serão 
gratuitas e estarão isentas de imposto, depósito ou caução, 
qualquer que seja sua denominação. 

Se os interessados na tramitação- da carta rogatória ou 
solicitação tiverem designado procurador no foro requerido, 
as despesas e honorários que ocasionar o exercício dos poderes 
por eles concedidos correrão por sua conta. 

Não obstante, ao ordenar a restituição de menor confor
me o disposto nesta Convenção, as autoridades competentes 
poderão dispor, levando em conta as circunstâncias do caso, 
que a pessoa que transportou ou reteve o menor ilegalmente 
pague as despesas em que tiver incorrido o demandante, as 
demais despesas incorridas na localização do menor, bem com 
as custas e despesas inerentes à restituição: 

Artigo 24 

As diligências e ti"âmités n'eceSsários para tornar efetivo 
o cumprimento das cartas rogatórias devem ser realizados 
diretamente pela autoridade requerida e não requerem inter
venção da parte interessad~. Isso não impede que as partes 
intervenham por si ou por intermédio de procurador. 

Artigo 25 

A restituição do menor disposta conforme esta Conven
ção poderá ser negada quando violar claramente os princípios 
fundamentais do Estado requerido, consagrados em instru
mentos de caráter universal ou regional sobre direitos huma
nos e da criança. 

Artigo 26 

Esta Convenção não iriiPede que as autoridades compe
tentes ordenem a restituição imediata do menor, quando o 
transporte ou retenção do mesmo constituir delito. 

Artigo 27 

O Instituto Interamericano da CrianÇa~ como organismo 
especializado da Organização dos Estados Americanos, estará 
encarregado de coordenar as atividades das autoridades cen
trais no âmbito desta Convenção, bem como das atri_J;>uiçóes 
para receber e avaliar informações dos E-stadoS Partes nesta 
Convenção, decorrentes da aplicação da mesma. Estará tam
bém encarregado de cooperar .c_c;>~ .o~trõs organismos i!J.tern~-
cionaiS competentes na matéria~ -

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 28 

Esta Convenção ficará aberta à assinã.tura dos Estados 
membros da Organização dos Estados AIJlericanos. 

Artigo 29 

Esta Convenção está sujeita a ratificação. Os instrumen
tos de ratificação serão depositados na Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos. 

Artigo 30 

Esta ConvenÇão ficará aberta ã adesão de qualquer outro 
Estado. Os instrumentos de adesão serão _d~positados na Se
cretaria-Geral da OrganiZação dos Estados -Americanos. 

Artigo 31 

Cada Estado poderá foimular reservas a e-sta Convenção, 
no momento de assiná-la, ratificá..:la ou a ela aderir, desde 
que a reserva se refira a uma ou mais disposições específicas 
e que não seja incompatível com o objeto e fins desta Con
venção. 

Artigo 32 

" ---OS Estados Partes que tiverem duas 0t1 mais unidades 
territoriais em que vigorem sistemas jurídicos diferentes com 
relação a questão de que trata esta Convenção poderão decla
rar, no momento da assiriatura, ratifiCaçãO oii- adesão, que 
a Convenção se aplicará a todas as suas unidades territoriais 
ou somente a uma ou mais delas. 

Tais declarações poderão ser modificac4_~_~ediante decla~ 
rações ulteriores, que especifiCarão expressamente a unidade _ 
ou as unidades territoriais a que se aplicará" eSta COnvenção. 
Tais declarações ulteriores serão transmitidas à Secretaria
Geral da Organização dos Estados Americanos e surtirão efei
to trintã dfas depois de recebidas. 

Artigo 33 

No que diz respeito a um Estado que tenha, em matéria 
. de guarda de menores, dois ou mais sistemas de direito aplicá
veis em unidades territoriais diferentes: 

a) qualquer referência a residência habitual nesse Estado 
abrange residência habitual em unidade territorial desse Es
tado; 

b) qualquer referência a lei do EStado de residência habi
tual abrange a lei da unidade territorial na qual o menor 
tiver sua re-sidência habitual. 

Artigo 34 

Esta Convenção vigorãrá ·para os Estados membros da 
Organização dos Estados Americanos, partes nesta Conven
ção e no Convênio de Haia, de 25 de outubro de 1980, sobre 
os aspectos civis-do seqüestro internacional de menores. Entre
tanto, os Estados Partes poderão convir entre -si, de fOrma 
bilateral, na aplicação prioritária do ÇonvêitiO- -de Haia de 
25 de outubro de 1980. · · · 

Artigo 35 

Esta Convenção não restringirá as disposiçõ~~ de conven
ções que sobre esta mesma matéria tiverem- sido assinadas 
ou- venham a ser assinados no futuro, pelos Estados Partes, 
de forma bilateral ou multilateral, nem as práticas mais favorá
veis que esses Estado~ observarem na mat~ria. 

Artigo 36 

ESfã ConveiiÇão eritr3iá erii vigoi no trigésiino dia a partir 
da data em que houver sido depositado instrumento de ratifi~ 
cação. -

Para cada Estado que ratificar. a Convenção ou que a 
ela aderir, depois de haver sido deposit'!do o segundo i~struR 
menta de ratificação, a Cónvehçâõ entrará ei.n -vigoi no trigéR 
sill)o dia_ a partir da data em que tal Estado haja depositado 
seu instrumento de ratificação ou de adesão. 

Artigo37 

Esta Conve-DÇâo vigorará por prazo indefinido, mas qual
quer dos Estados Partes poderá denunciá-la. O instrumento 
de denúncia será depositado na Secretaria-Geral da Organi
zação_ dos Estados Americanos. Transconido um ano da data 
do depósito do instrumento de denúncia, os efeitos da Conven-
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ção cessarão para o Estado denunciante, mas subsistirão para 
os demais Estados Partes. 

Artigo 38 

O instrumento oi-iginal dêstà C.onveilÇão, cujOS ieXi-os 
em espanhol, francês. inglês e português são igualmente autên
ticos~ será depositado na Secretaria-Geral da Organização dos 
Estados Americanos, que enviará cópia autenticada do seu 
texto à Secretaria das Nações l!nidas, para registro e publica
ção-,-de conformidade com o artigo 1Q2.da C~rta das Nações 
Unidas. A S_ecretaria-Geral da Orgaqizaçã<! dos Estados Ame
ricano-s_ notificará- aos OEstados membros da referida Organi
zação e· ·aos Estados Que houverem aderido à Convenção as_ 
assinaturas e os depósitos de inStrumentos de ratificação, ade- _ 
são e denúncia, bem como_ as reservas que houver. Outrossim, 
transmitir-lhes-á as declarações previstas nos artigos pertinen-
tes desta Convenção-. - · -- · 

Em fé do que, os plenipotenciários a.Oã.ixo assiriados, devi
damente autorizados por seus__respectivOs_·_g~Y.ernOs, a.~sjnãm, . 
esta-convenção. - -- --

Feita na Cidade de Montevidéu, Repúblic~ Orienta!"do 
Uruguai, no dia 15 de julho de mil novecentos e oitenta e 
nove. 

Faço saber que o Congresso Nacíónál aproVou, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, nos termos 
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 4. DE 1994 

Aprova o texto da Conyençâo Jnteramericana ~obre 
Regime Legal das ProcuraÇões para serem utilizadas 
no Exterior, concluída em 30 de jan~i_ro de 1975, na 
Cidade do Panamá. 

O COngresso Nacional dccrcta:-
Art. I·' Ê aprovado o texto da Convepção Interarp.e- _ 

riC3ha so_bre Regime _f:-~gaJ das ProcuraçQe.s para serem utiliza
das no Exterior, Concluída em 30 de janeirO _de J 975 ,"na Cídade, 
do Panamá. _ ~:- .-

Parágrafo único. São ~Ú.Íjeitos à aPreciação do Congres
so Nacional quaisquer ato:::; que impliquem modificação desta 
Convenção, bem como quaisquer ajustes _cçmplementares 
que, nos tennos do art. 49, 1. da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou comprOmissos gravosos ao património nacio
naL 

Art. 2\' Este Decreto Legislativo entra em vigOr na data 
de sua publicação. 

Senado Fe.deral, 7 _de fevereiro de 1994. ~ Senador 
Huamberto Lucena, Presidente. 

CONVENÇÁO INTERAMERICA!'IÁ SOBRE 
REGIME LEGAL DAS PROCURAÇÕES 

PARA SEREM UTILIZADAS NO EXTERIOR 

Os Govt!'rnos dos Estados Membros_9a Organizm;ão-dos 
E.3.tados Americanos-.-- -- - ·- - · 

Desejosos de concluir urna convenção sobre regime legal 
das procurações para serem utilizadas no exterfor. _ 

Convieram no se~íntê: -

Artigo 1 

As procuraçôes devidamente outorgadas_ num dos ESta-
dos Partes nesta Convenção serão válidas em qualquer dos 

outros. se observarem as normas estabelecidas nesta Con
venção. 

Artigo 2 

As formalidades e solenidades relativas à outorga de pro
curações que devam ser utilizadas no exterior ficarão sujeiras 
às leis do E:::;tado onde forem outorgadas, a menos que o 
outorgante prefira süjeitaf-se à lei do ~stado ~n?e dev~~ 
ser eXercidas. Em qualquer caso. se a let deste ultimo e~rgrr 
solenidades_ essenciais- para à- Validade da procuração, preva
lecerá esta lei. 

Artigo 3 

Quando, no Estado em que for outorgada a procuração 
for desconhecida a solenidade especial que se requer con
soante a lei do Estado em que deva ser exercida, bastará 
que se cumpra o disposto no Artigo 7 desta Convenção. 

Artigo 4 

Os requiSitos -aepublicidade da procuração ficam sujeitos 
à lei do Estado onde esta for exercida. 

Artigo 5 

Os efeitos e q exer,cício da procuração ficam sujeitos à 
lei do Estado onde for exercida. 

Artigo 6 
Em todas as procurações, o funcionário que as legalizar 

deverá certificai" ou dar fé" do seguinte,_ se tiver atribuições 
para isso: 

a) a identidade do outorgante e a declaração do mesmo 
sobre sua nacionalidade, idade. domiCilio e estado civil; 

· b) o direito que tiver o outorgante para dar procuração 
em nome de outra pessoa fi:::;ica ou natural; 

c) a existência legal da pessoa moral ou jurídica em cujo 
nome dor outorgada a procuração; 

~d) a representação da pessoa moral ou jurídica assim 
como o direito_ que tiver o Outorgante para dar a procuração. 

Artigo 7 

Se no Estado da outorga não existir funcionário autori
zado para ce-rtificar ou- dar fé sobr.e os pontos indicados no 
artigo 6, de'!erão ser obs.ervadas as seguintes formalidades: 

a} constará da procuração uma declaração jura-da ou uma 
.a~iÇ~<;ição,do_ O:Q.l!)fg~Qte. p~ que diz a verdade sobre o disposto 
na alínea a do artigo 6; 

b) juntar-se~ão à procut~tçáõ. cõpias· autenticadas ou ou
tras provas no que diz respeito a9~ pontos indicados nas alíneas 
b, c e d do mesmo artigo; 

c) deverá ser rec_onhecida a fir~a do outorgante; 
d) serão observados os demais requisitos estabelecidos 

pela lei da outorga. 

Artigo 8 

As procUraçÕes d-everã_o--se!-]egalizadas quando assim o 
exigir a lei do lugar do seu exerc(cio. 

Artigo 9 

Serão traduzidas para o idioma oficial do Estado do seu 
exercício as procurações outorgadas em idioma diferente. 

Artigo 10 

Esta COnVenÇãO ·náo~ restringirá ·as disposiçó"e-s das con
venções quem em matéria de procurações, tenham sido subs-
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critas ou <..fUe venham a ser suhscntas no futuro em caráter 
bilateral ou muhHateral pelos Estados Partes, em especial 
o Protocolo sobre Uniformidade do Regime Legal das Procu
rações ou Protocolo de Washington de 1940, nem as práticas 
mais favoráveis que os Estados Paites p-osSa-m observar n3 
matéria. 

Artigo II 

Não é necessário, para a eficácia da procuração, que 
o procurador manifeste no prórpio ato sua aceitação. Esta 
resultará do exercício da procuração. 

Artigo 12 

O Estado rcqueddo- poderá recusar o cumPrimento- de 
uma procuração quando esta for manifestamente contrária 
à sua ordem pública. -

Artigo 13 

Esta Convenção-fiCará ilbeii:a a assinatura dos Estados 
Membros da Organização dos Estados Americanos. 

Artigo 14 
Esta Convenção estã sUjeita ã ratificação. Os ínstrLirhen

tos de ratificação serãO depOsitados na Secre-taria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos. 

Artigo IS 

Esta Convenção ficará à adesão de qualquer outro Esta
do. Os instrumentos de adesão- serão depositados na Secreta
ria-Geral da organização doS EstadOs Americanos. 

Artigo 16 

Esta Convenção entrará em vigor no ttigêSiriÚ)-alã a-pahir 
da data em que haja sido depositado o segundo instrumento 
de ratificação. 

Para cada Estado que ratificar a Convenção ou· a ela 
aderir depois de haver sido depositado o segundo instrumento 
de ratificação, a Convenção entrará em vigor no trigésimo 
dia a Partir da data em que tal Estado haja depositado seu 
instrumento de ratificação ou de adesão. 

Artigo 17 

.Os Estados Partes que renham duas ou mais unidades 
territoriais em que vigorem sistemas jUrídicos diferentes com 
relação a questões de que trata esta Convenção poderão decla
rar. no momento da assinatura, ratificação ou adesão, que 
a Convenção se aplicará a todas as suas unidades territoriais 
ou somente a uma ou mais delas. . _ 

Tais declarações poderão sei- modificadas mediãnte decla-
rações ulteriores, que e~;p~cificarão expressament~ a ou as 
unidades territoriais a que se aplicará esta Convenção. Tais 
declarações ulteriores serão transmitidas à Secretaria-Geral 
da Organização dos Estados Americanos e surtirão efeito trin
ta dias depois de recebidas. 

Artigo 18 

Esta Convenção vigorará por ptazo indefinido, mas qual
quer dos Estados Partes poderá denunciá-la. O instrumento 
de denúncia será depositado na Secretaria-Geral da Organi
zação dos Estados Americanos. Transcorrido um ano, contado 
a partir da data· do depOsito do instrumerito de denúncia, 
cessarão os efeitos da Convenção para o Estado d_eounciante, 
continuando ela subsistente para os demais Estados-Partes. 

Artigo 19 

O instrumento original_d_esta ConveDção, cujos textos 
em português, espanhol, francês e inglês são igualmente autên
ticos, será depositado na Secretaria-Geral d3. Organização dos 
Estados Americanos. A referida Secretaria notificará ã.os ESta
dos-Membros da Organização dos Estados Americanos, e aos 
Estados que houverem aderido_ à Convenção, as assinaturas 
e os depósitos de instrumentos de ratificação, de adesão e 
de denúncia, bem como as res_ervas que houver. Outrossim, 
transmitirá aos mesmos as declarações previstas' rio artigo 17 
desta Convenção. 

Em fé do que, os plenipotenciários infra-assinadoS, devi
damente autorizados por seus respectivos Governos, firmam 
esta Convenção. 

Feita na Cidade do Panamá. República do Panamá, no 
dia trinta de janeiro de mil novecentos-e· setenta e cinco. 

'Fa:_ço -sabêr que o -Congresso. Nacional aprovou, e eu, 
Humb.erto. Lucena, Presidente do Senado Federal, nos termos 
do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• OS, DE 1994 

Aprova o texto do Acordo eotre o Governo da Repô
bUca Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Coréia para serviços aéreos entre seus respectivos 
territórios e além, assinado em Brasi1ia, em 11 de agosto 

~~de 1992. 

O Congresso Nacional decreta: 
-Art. 19 É aprovado o texto do Acordo entre o Governo 

da República Federativa do Brasil e o 9<>:vemo da República 
da Coréia para serviços aéreos entre seus respectivos territó
rios e além, assinado em Brasília, em 11 de agosto de 1992. 

Parágrafo úriicO._SãO sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atas que possam resultar em reviSão do 
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complemen
tare-s-qu-e; rtõirtertnóS do art~ 49, I, da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos· ao patiiiit-6Dio 
naci6rial. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 7 de Fevereiro de 1994. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 

~ DA REPÚBLICA DA CORÉIA PARA 
SERVIÇOS AÉREOS ENTRE SEUS ~ . 

-~ RJ05PECTIVOS TERRITÓRIOS E ALÉM 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo da República da Coréia 
(doravante denominadas "Partes Contratantes"), 
Sendo Partes da Convenção sobre Aviação Civil Interna

cional, aberta para assinatura em Chicago, no dia 7 de dezem-
bro de 1944, . ~ . 

Desejarido contribuir para o desenvolvimento da aviação 
civil internacional, 

Desejando concluir um Acordo com o propósito de esta
belecer serviços aéreos entre Seus respectivos territórioS e 
além, 
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Acordam o seguinte: 

Artigo 1 

Definições 

Para os fins deste Acordo, exceto se estabelecido de outra 
maneira: --

a) o_ termo '4a Conve~çã~".:_s_ig_nifica a COn_ve_nçãO sob{~ 
Aviação Civil Internacional, aberta para assinatura em Chica
go, no dia 7 de dezembro_ de 1944, e inclui qualquer anexo 
adotado conforme o artigo 90 daquela Convenção e qualquer 
emenda aos anexos ou à Convenção, de conformidade com 
os seus artigoS 90 e 94, na- medida em que esses anexos e 
emendas tenham entrado em vigor para ambas as Pa_rtes Con-_ 
tratantes; 

b) o termo "autoridades aeronáuticas", Significa, no caso 
da República Federativa do Brasil, o Ministro da Aeronáutica 
e, no caso da República da Coréia, o Ministro dos Trans

portes, ou, enr-ãmbos os casos, qüalquer pessoa ou órgão 
autorizado a executar quaisquer funções no presente ex-ercidas
pelas autoridades acima meneionãâas; 

c) o termo uempre~ ~é_rea- designada" significa qualquer 
empresa aérea que ténha sido designada por uma Parte Con
tratante, por notifiCaçãO eScritá~à oúúa PQ.~·te Contratante, 
para a operação- dos serviços aéreos_ nas rotas .:"specificadas 
no Anexo deste Acordo, e para os quais a aprop1 ;ada permis
são_de operação tenha sido concediPa por aquela outra Parte 
Contratante, conforme o artigo 3 deste Acordo; 

d) o termo "território". em relação a um bstado, tem 
o significado a ele atribuído no artigo 2 da Convenção; 

e) os termos "se~iços aéteõs"-, ~~serVíç:_OSaereoS-lfltdria
cionais", "empresa áerea" e "escala sem fi_ris~C.-merciais'; têm 
os significadOs -a eles reSpectivamente atri~l!!d?s, no ~ti.go_ 
96 da Convenção; --- o - - -- - ~ -- ----

0 o tenno "capacidaçle_", ~m _relaçijo _a __ u_ma ___ aeronave, 
significa a carga útil da aeionave permitida em uma rota ou 
seção de uma rota; - --

g) o termo ·~capacidade", em relação a um serviço aéreo 
acordado, significa a capacidade d~ aeronave_ usada em tal 
serviço, multiplicada pela freqüéncia operada por tal aeronave 
num período estabelecido e numa rota ou seção de uma rota; 

h) o termo "serviços acordados'' signifiCá sef"viÇós- aéreos 
nas rotas especificadas para o transporte de passageiros, carga 
e mala postal, separadamente ou em combinação; 

i) o termo "rotas especificadas" significa uma das rotas 
especificadas no Anexo a· este AcOrdo; 

j) o termo "tarifas" signific~- os PreÇoS ·a súem pagos 
para o transporte de passageirOs- e _de carga e a~ concJjções 
sob as quais aqueles preços se aplicam, incluindo preços e 
condições de agendamento e outros serviços auxiliares, mas 
excluindo pagamento e condições de transporte da mala pos
tal, 

k) o termo "Anexo" significa o Anexo a este Acordo 
ou como modificado de conformidade com _às provisões do 
artigo 17 deste A,cordo. O Anexo é parte "h:rteg·rante aeste 
Acordo e todas as referências ao Acordo incluirão referências 
ao Anexo., exceto quando de outra forma for estabelecido 
explicitamente; e 

I) o termo "tarifa aeronáutica'' significa um preço cobradO 
às empresas aéreas pelo fornecimento de instalações_ e serviços 
aeroportuários, de navegação aérea ou segurança de aviação. 

Artigo 2 

Concessão de Direitos 

1. Cada Parte Contratante concede à outra Parte Con
tratante os direitos especificados no presente Acordo~ para 
permitir a suas empresas aéreas designadas estabelecer e ope
rar serviços aéreos inte.rnacionais nas rotas especificadas no 
Anexo. . 

2. Sujeito às proviSões do presente Acordo, as empr~sas 
a~reas_ designadas por cada Parte Contratante gozãrão, en
quanto operem os serviços acordados nas rotas especificadas, 
dos seguintes direitos: 

_. a) sobrevçar, se~- pOusar, o território da outra Parte 
co-ntrante; 

b) realizar pousos no territóriO da outra Parte· Contrd-
tante, sem fins comerciais; ------

c) emba~car e desembarcar passageiros, carga e mala pos
tal em qualquer p_onto das :r_:otas especificadas sujeito às provi
sões contidas no Anexo. 

3. Nenhum dispositivo do parágrafo 2- deSte artigo será 
considerado concessão às empresas aéreas designadas de uma 
Parte Contratante do direito de embarcar, no território da 
outra Parte Contratante, passageiros, carga ou mala postal, 
transportados mediante pagamento ou retribuição e destina
dos a outro ponto no território daquela Parte Contratante. 

Artigo 3. 

Designação_ de Empresas 

1. Cada Parte Contrata_~t~_ ~~rá o direito ~e designar, 
por notificação escrita à outra Parte Contratante. por inter
médio dos canais diplomáticos, uma empresa aérea oü empre
sas aéreas para operar os serviços acordados nas rotas especi
ficadas. 

2-. --Ao receber tal notificação, a outra· Parte Contratante 
concederá, sem demora, às empresas aéreas -designadas a 
apropriada autorização operacional sujeita às condições dos 
parágrafos 3 e 4 deste artigo. 

3. As autoridades aeronáuticas de uma Parte Contratante 
-podem exigir que as empresas aéreas designadas pela outra 
Parte Contratante demonstrem que estão habilitadas a atender 
às condições determiriadas, segundo as leis e os regulamentos 
norm-ais e rezoavelmente aplicados às operações_ de serviços 
aéreos internacionais por tais autoridades, de conformidade 
com as provisões da Convenção. 

4. Cada Parte Contratante terá o direito de recusar a 
aceitar a designação de uma empresa aétea ·ou empresaS aé
reas, ou de recusar a conceder a autorização operacional refe
rida no parágrafo 2 deste artigo, ou de impor condições qu~ 
sejam consideradas necessárias para o exercício -p-elas empre
sas aéreas designadas dos direitos especificados no artigo 2 
deste Acordo, em qualquer caso em que-não estejatoilVéiidâa 
de que uma parcela substancial da propriedade e o controle 
efetivo daquelas empresas pertençam à Parte Contratante que 
designou as empresas aéreas, óu -:i" s-eus nacionais. 

5~- As empresas aéreas design;1das e autorizadas confor
me as provisões dos parágrafos 1 e 2 deste artigo podem 
começar a operar os serviços acordados, desde que a capaci
dade esteja regulada com base no artigo 9 deste Acordo e 
qUe as tarifas estabelecidas para aqueles serviços, de confor
mídade com as provisões do artigo 10 deste Acordo, estejam 
em vigor. 
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Artigo 4 

Revogação e Suspensão de Autorização 

1. Cada Parte Contratante terá o -direito _de revogar uma 
autorização operacional, oude suspender o_exercício dos direi
tos· -especifícados no arti~ 2 Q_e~e __ Acordo_ pelas empresas 
aéreas designadas pela outra Parte Contratante. ou impor 
condições que sejam consideradas necessárias para o exercício 
desses· direitos; 

a) em qualquer caso em que não esteja convencida de 
que parte substancial da propriedade e o·controle efetivo da
quelas empresas aéreas, pertençam à Parte Contratante que 
as designou ou a seus nacionais; ou 

b) no caso em que aquelas empresas aéreas deixem de 
cumprir as leis e os regulamentos daquela_ P~rte Contratante 
que concede os direitos: ou - - - -

c) no caso em ·que as empresas aéreas deixem de operar 
conforme as· provisões deste Acordo. 

2. A menos que a imediata revogação-, suspensão ou imM 
posição das condições mencionadas no parágrafo 1 d(!st_e artigo 
seja necessária para prevenir violações posteriores-de leis ou 
regulamentos, tal direito será exercido por cada Parte Contra
tari.te_somente após consulta à outra Parte Contratante. --

Artigo 5 

Direitos Alfandegários e 
OUtros Encargos SemelhanteS -

1. As aeronaves operadas nos serviços internacionais 
,elas empresas aéreas das Partes Contratantes, as~im como 
eu equipamento regular, sob~essalent~s, St!_prtJ!1e_nto~ ~e CQ~:'

.mstível e lubrificantes, e supnmentos (mclumdo _comida, bebi
das e fumo), a bordo de tais aeronaves, ~carão isentos de 
todos os direitos alfandegários, taxas de mspeção e outros 
encargos similares na chegada ao território .d~ outra P~rte 
Contratante, de conformidade com as prov1soes das lets e 
dos regulamentos cm vigor de cada Parte _Contratante, desde 
que tais equipamentos e suprimentos -pt::rnmneçam a bordo 
da aeronave até o momento em que sejam reexportados. 

2. Estarão, também. isentos dos mesmos direitos, taxas 
e outros encargos semelhantes, de conformidade com as proviM 
sões das leis e dos regulamentos em vigor de cada Parte ConM 
tratante, com exceção dos encargos correspondentes para o 
serviço realizado: 

a) suprimentos de bordo colocados a bordo da aeronave 
no território de Parte Contratante, dentro dos limites fixados 
pelas autoridades competentes da referida Parte Contratante, 
e para o uso a bordo da aeronave empregada nos serviços 
acordados da outra Parte Contratante; 

b) sobressalentes levados para dentro do território -de 
qualquer Parte Contratante para a manutenção ou o reparo 
da aeronave usada nos serviços acordados pelas empresas aé
reas designadas da outra Parte Contratante; 

c) combustível e lubrificantes destinados ao abastecimenM 
to da aeronave operada nos serviç-os acordados pelas empresas 
aéreas designadas da outra Parte Contratante, mesmo quando 
tais suprimentos destinam-se ao uso em parte do vôo realizado 
sobre o território da Parte Contratante na qual eles foram 
colocados a bordo. 

Os matériais citados nos itens (a), (b) e (c) deste parágrafo 
podem ser exigidos a ficar sob o controle ou supervisão alfan
degária .. 

3. Os equipamentos normais de vôo, como também 9S 
materiais e os supriméntos retidos a bordo da aeronave de 
qualquer Parte Contratante, podem ser desembarcados no 
território da outra Parte Contratante, somente com a apro
vação das autoridades alfandegárias df!quela outra Parte Con
tratante. Em tal caso, eles poderão ser colocados sob a superM 
visão das mencionadas autoridades, até que sejam reexpor
tados ou de outra forma utilizados de acordo com os-regula
mentos alfandegári.Qs. 

4. Passageiros, bagagem e carga em trânsito direto atra
vés do territóriso de uma Parte Contratante, e que não deixam 
a área do aeroporto reservada para tal fim, estarão sujeitos 
a um controle simplifici.do. Bagagem e carga em trânsito dire
to estarão isentos de direitos e taxas, induindQ direitos aJ.fan-
deg~iiOs. - - --

Artigo 6 
Aplicação de Leis e Regulamentos 

1. As leis e os regulamentos de u~ª P~rte Gontratante~ 
que dispõem sobre a entrada ou a saída de seu território -
de uma aeronave engajada na navegação aérea: internacional, 
os vôos de tal aeronave sobre aquele território, serão aplicados 
às a~ronavt-s das empresas aéreas desiznadas da outra Part_e 

· Coritratante, e Serão Cumpridos por tais aeronaves na entrada 
ou na saída, e durante sua permanência no território da primei
ra Parte Contratante. 

2. As leis e os regulamentos de uma Parte Contratante, 
que dispõem sobre entrada. permanência, trânsito ou saída 
de seu territói'ío de passageiros, tripulações, carga e mala 
postal, tais como aqueles relativos às formalidades de ent~ada 
e saída, de emigração e imigraçã_o, alfândega, moeda, medtdas _ 
sanitárias e de quarenten_a,_ serão_. aplicados aos passageiros, 
trip-Ulantes, carga ou mala postal transportados pela aeronave 
das empresas designadas da outra Parte Contr":ta~te,_durante 
sua permanência no território da primeira Parte Contratante. 

Artigo 7 
Atividades Comerciais 

As empresas aéreas designadas de cada Parte Contratante 
terão o direito de estabelecer escritórios de representação 
no território da oUtra Parte Contratante. Aqueles escritórios 
de representação podem trazer e manter p~ssoai_ -~omercial ,_ 
operacional e técnico. Os escritórios-de representação, os reM 
presentantes e o pessoal serão estabelecidos de acordo com 
as Ieís e os r-egulamentos em vigor no território daquela outra 
Parte Contratante. Cada empresa aérea terá o direito de co
mercializar o transporte aéreo e qualquer pessoa estará livre 
para adquiri-lo na moeda daquele país ou, sujeito_ às leis e 
regulame:ritos nacionais, em moedas livremente conversíveis 
de outros países. 

Artigo 8 

Reconhecimento de Certificados 
e Licenças 

1. CertificadOs de navegabilidade, certificadOS de habil1~ 
tação e licenças emitidas ou convalidadas por uma das Partes 
Contratantes serão durante o período de sua validade, reco
nhecidos como válidos pela outra Parte Contratante. 

2. Cada Parte Contratante se reserva o direito. todavia. 
de não reconhecer cortrcfválidos, para fins de vôos sobre seu 
próprio _território certificados de habilitação de licenças conce
didas ou convalidadas, para seus próprios nacionais pela o ou tia
Parte Contratante ou por qualquer outro Estado. 
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Artigo 9 
Regulamentação da Capacidade 

1. Haverá oportunidade justa e_ igual para as empresas 
aéreas designadas de ambas as Partes Contratantes operarem 
os serviços acordados nas rotas especificadas. 

---'-. 2. Na operãção dos serviços acordados, as empresas aé
'"'"'reas designadas de _cada Parte Contratarite" leVarão em conta 

os interesses ctas empresas aéreas designadas da _outra Parte 
Contratante, a fim de não afetar inde:~j<}_amente os serviços 
proporcionadoS-pela última, em todas ou em parte das mesmas 
rotas. -
- 3. Em qualquer rota especificada, a capiiCid3cte-orereCida 

·-pelas empresas aéreas-designadas de uma_ Parte Contratante. 
-juntamente com a capacidade oferecida pelas empresas aéreas 
· designadas pela outra Parte Contratante, será mantida em 

razoável relação com as necessidades do público para o trans-
porte aéreo naquela rota. ~ _ , 

-, 4. Os serviços acordados proporcionados pelas empresas 
~éreãs designadas de cada Parte Contratante terão, como ób
·jetivo fundamental, a provisão, com base em iazoáVeis-Coefi
ti.entes de aproveitamento, de capacídade adequada às dem&n-

·~tfas atuais e previsíveis de tráfego para e do território da 
Parte Contratante que designa as empresas ·aéreas. O trans

, porte de tráfego embarcado ou desembarcado no território 
""'"éla outra Parte Contratante para e de pontos Iiis rotas especifi
~das em território de outros Estados que ·não ·aquele que 

: .. ·~esigna as empresas, será de caráter suplementar. O direito 
' ·ae tais empresas de transportar tráfego entre pontos de roras 

especificadas localizados no território da oUtra Parte Coritra-
tante e pontos em terceiros países será exercido de acordo 
com os interesses de um desenvolvimento ordenado do trans
porte aéreo internaciOinaf, de- tal forllia- qÚe a Capacidade 
seja relacionada com: ·· · · ·--- - · · ·- -

a) a demanad_a de tráfego para e de o território da Parte 
Contratante que tenha designado as empresas aéreas; 

b) a demanda de tráfego existente_ nas regiões atravé$ 
das quais passam os serviços acordados, levando_ em _c;qnta 
os serviços aéreos locais e regionais; e --

c) os requisitos_ de operação direta da empresa aérea. 
5. A capacidade a ser porpotdonada nas rotas especifi

cadas será a que for determinada, de _ _tempos em tempos, 
conjuntamente por ambas as autoridades aeronáuticas. 

Artigo lO 
Tarifas 

1. As tarifas p3T3 ·qualquer dos Serviços acordados serão 
estabelecidas em níveis razOáveis, levando-se em conSíderação 
tpdos os fatores relevantes, incluindo custo operacidnal. lucro 
raz,oável, características dos serviços e as tarifas de outras 
emPresas aéreas para qualquer parte das rotas especificadas. 

, . 2. As tarifas serão fixadas de acordo com as seguintes 
provisões: 

_ a) tarifas, mencionadas no parágrafo 1 deste artigo, Junto 
cor{~ os valores da comissão de agendamento usadas em combi
nação, serão, se possível, acordadas_ para cada uma das rotas 
espêcificadas e setores delas entre as empresas aéreas desig
na'c\as envolvidas, e tal acordo será alcançado, quando passi
vei; por intermédio do mecanismo de fiXaçãO de tarifas da 
Asiociação de Transporte Aéreo Internacional; 

'b) as tarifas assim acordadas serão submetidas, para 
aprõvação, às autoridades aeronáuticas de ambas as Partes 
Co_ijtratantes, pelo menos noventa (90) dias antes da data 

proposta para sua introdução. Em casos especiais-este período 
poderá ser reduzido, sujeito a acordo entre as referidas autori
dades; 

c) essa aprovação pode _ser dada expressamente. Se ne
nhuma das autoridades aeronáuticas __ expressar desaprovação 
dentro de trinta (30) dias a partir da data de submissão; de 
conformidade com o parágrafo 2 (b_) deste art_igo. essas tarifas 
serão consideradas aprovadas. No caso de o período para 
submissão vir a ser reduzido, como previsto no- parágrafo 
2 (b), as autoridades aeronáuticas podem concordar em que 
o período previsto para notificação de qualquer desaprovação, 
seja menor do que trinta (30) dias; 

d) se uma tarifa rião puder ser acordada conforme as 
provisões do parágrafo 2 (a) deste artigo, ou se, durante o 
período de aplicação previsto no parágrafo 2 (c) deste artigo, 
as autoridades aeronáuticas de uma Parte Contratant_e_ c.orou
nicarem às autoridades. aeronáuticas da outra Parte Contra
tante sua desaprovação de uma tarifa acOrdada de confor
midade com as provisões do parágrafo 2 (c)_ deste artigo, 
as autoridades aeronáuticas das duas Partes Contrantes tenta
rão determinar a tarifa .. pOr acordO -mútuo-; --

e) se as autoridades aeronáuticas não puderem chegar 
a um acor;do sobre qualquer tarifa que lhes tenha sido subme
tida nos termos do parágrafo 2 \b) deste artigo, ou sobre 
a fixação de qualquer tarifa nos termos do parágrafo 2 (d) 
deste artigo~ a divergência deverá ser solucinada conforme 
estabelecem as provisões do artigo 15 deste Acordo; -

O uma tarifa estabelecida de conformidade com as provi
sões deste artigo, permancerá em vigor até que nova terifa 
seja- estabelecida. Não obstante, uma tarifa não poderá ser 
prorragada em razão deste parágrafo por um prazo superíot 
a doze_ (12) meses após a data em qu~ ela, po-r _outro lado, 
teria-eXpirado. 

Artigo 11 
Transferê-ncia de Receitas 

cãd~ ~.arte éontfa~ante co~ced~rá àS empresas aéreas 
designadas da outra Parte Contratante o direito de_ transfe
rência do saldo da receita sobre a despesa, obtido por aquelas 
empresas aéreas no território da primeira Parte Contratante, 
relativo ao transporte de passageiros, mala postal e carga, 
em quãlquer das moedas livremente conversíveis, de confor
midade com os_ regulamentos cambiais em vigor. 

Artigo 12 
Tarifas AeronáUticas 

_ L Os encargos cobr;:t.dos no território de uma Parte Con
tratante às aeronaves de empresa aérea designada da outra
da outra Parte Contratante, pelo uso de aeroportos e outras 
facilidades de aviação, não serão maiores do que aqueles co
braQos às aeronaves da empresa aérea nacional da primeira 
Parte Contratante, _engajadas em.s.erviços aéreos internado- · 
nais similares. - _ 
- Cada Parte Contratante incentivará consultas entre suas 
autoridades competentes e as empresas aéreas que usem os 
serviços e as {a_cilidades _e, quando praticável, por meio das 
organizações representativas das empresas aéreas. 

Artigo 13 

Provisão de Estatísticas 

As autoridades aeronáuticas de uma Parte Contratante 
fornecerão às autoridades aeronáuticas da outra Parte Contra
tante, a pedido, dados estatísticos periódicos que possam ser 
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razoavelmente exigidos com o propósito de rever a capacidade 
estabelecida para os serviços acordados pelas empresas aéreas 
designadas_ da primeirã Parte Contratante. Tais dados inclui
rão todas as informações solicitadas para determinar o total 
do tráfego transportado por aquelas empresas aéreas nos servi
ços acordados e nos pontos de embarque e desembarque de 
tal tráfego. 

Artigo 14 
Consultas 

1. Num espírito de estreita cooperação mútua, as autori
dades_ aeronáuticas das Partes Contratantes promoverão con
sultas_ entre si periOdicamente, com o oQjetivo de assegurar 
a implementação e o cumprimentO satisfãlóriO- das proVisões 
deste Acordo ou para discutir qUalquer problema relacionado 
com elas. 

2. Tais consultas começarão dentro de um período de 
sessenta (60) dias da data de recebimento de _tal_ solicitação, 
exceto se acordado diferentemente pelas Partes Contratantes_. 

Artigo 15 
Solução de Controvérsia 

1. Se -q-Ualquer divergéncia·sur'gir entre as Partes Contra
tantes relativamente à-interpretação ou à aplicação deste Acor
do, as Partes Coritr"atantes envidarão, em primeiro lugar, es
forços para solucioná-la mediante negociação. 

2. Se as Partes Contratantes não obtiveram uma solução 
mediante negQci~ç_ã9, elas poderão concordar em submeter 
a divergência à dedsão- de uma pessoa ou órgão; se não for 
obtido entendimento, a divergência poderá, a pedido de qual
quer Parte Contratante, ser submetida -à decisão de um tribu
nal de três árbitros,'tim a ser nomeado por cada Parte COrifi<i
tante e o terceiro a ser indicado pelos dois árbitos nomeados. 
Cada uma das Partes Contratantes nomeará um árbitro no 
prazo de sessenta (60) dias a contar da data em que uma 
delas receba, da outra Parte Contratante, por via diplomática, 
o pedido de arbitragem da divergência_ e 9 terce~o árbitro _ 
será Indicado dentro do período posterior de sessenta (60) 
dias. Se quã.lquer das Partes Contratante_& não n·omeat""um 
árbitro dentro do período especificado, ou·se o terceiro árbitro 
não for indicado denro do período especifiCado, o Presidente 
do Conselho da Organização de A viaçãO CiVil Inü:madoiriaf 
poderá, a pedido de qualquer das Partes Coritratantes~ indicai 
um árbitro ou árbitros, segundo 9 caso~- Em tal situação, o 
terceiro árbitro será um nacional-de um terceiro Estado, e 
atuará como presidente do tribunal de arbitragem. 

3. As Partes COntratantes ·se comprciineieffi a confor--· 
mar-se com qualquer decisão dada, incluindo qualquer reco- 1 

mendação- provisória, nos termOs do parágr3f0 i" deste artigo. 

Artigo 16 
Segurança 

1. De conformidade com seus direitos e obrigações se
gundo o Direito Internacional, as Partes Contratantes reafir
mam que·-sua--obrigaçãu-mútua, de proteger a aviação civif 
contra atos de interferência ilícita, constihli parte -integrante 
do presente Acordo. Sem limitar a validade geral de seus 
direitos e obrigações resultantes do Direito Internacional, as 
Partes Contratantes atuarão, em particular,_segun_d_2__!ls_ dispo
sições da Convenção sobre Infrações e Certos Outros Atos 
Praticados a Bordo da Aer<~maves, assinada em Tóquio em 
14 de setembro de 1963, da Convenção para a Repressão 

ao Apoderamento ilícito de Aeronaves, assinada na Haia em 
16 de dezembro de 1970, e da Convenção para a Repressão 
aos A tos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil~ firmada 
em Montreal em 23 de setembro de 1971, e o Protocolo para 
Supressão de A tos Ilegais de Violência- em AeropOrtos Uti~i
zados pela A viação Civil Internacional, assim:ido em Montreal 
em 24 de fevereiro de 1988, ou qualquer outra convenção 
sobre segurança de aviação de que ambas as Partes venham 
a ser membros. 

2. As Partes ContrafanteS-fóinecerão, tri:ediãnie- sOiid
tação, toda a assistênda n;t-útua·necessádà, p-ara a preve.nção 
contra a tos de apoderamento ilícito de aeronaves civis e oUtros -
atos ilícitos contra a segurança dessas __ aeronaves, seus passa~ 
geiros e tripulações, aeroportos e instalações. de navegação 
aérea, ~qualquer outra ameaça à segurança da aviação civil. 

3. As Partes Contratantes agirão, ein ·sü3S-"fc!Ii:tç0e"s.mú
tuas, segundo as disposições sobre segurança da aviação esta
belecidas pela Organização de Aviação Civil Internacioinal 
e designadas Anexos à Convenç~o sobre A viação Civil Inter
nacional, na medida em que tais· disposições sobre seguran_ça 
sejatn aplicáveiS às Partes; e exigitãõ (rue os- operadores de 
aeronaves por elas matriculadas, ou operadores de aeronaves 
que tenham sua sede comerciill principal ou reSiâênciá perma
nente em seu território e os operadores de aeroportos situados 
em seu território, ajam em conformidade com as r.eferidas 
disposfções sobre a segurança da aviação. 

4. Cada Parte Coritratarite conCorda em eXigir CJU.e tais 
operadores de aeronaves observem as disposições sobre a se
gurança da aviação mencionadas no parágrafo 3 acima e exigi
das pela outra Parte Contratante pata entrada, saída ou per
manência no território ~dessa Parte Contratante. Cada Parte 
Contratante assegura-rá que medidas adeq1:1adas sej-3.m efetiva
mente aplicadas em seu território para proteger as aeronaves 
e para inspecionar oS Passageiros, as tripulações, as bàgageiis 
de mão, as bagagens,- a cargã: e as provisões de -bordo, antes 
e durante o embarque ou carregamento. Cada Parte Contra~ 
tante examinará, também, de modo favorável, toda solicitação 
da outra Parte Contratante, Com vistas a adotar medidas espe

-ciais e razoáveis de segurança para combater uma- ameaça 
específica. · - - -

Sr Quando da ocorrência de um incidente, ou de ameaça 
de incidente de apoderamento ilícito de aeronaves ciVis, Qti 
outros a tos ilícitos contra- -a segUrança de ~i3.is aeronaVes, de 
seus passageiros e tripUlações; de aeropOrtos ou- de Instalações 
de navegação aérea, as Partes Contratantes assistir-se-ão mu
tuamente, facilitando as comunicações e outras medidas apro
priadas, destinadas a pôr termo, de forma rápida e segura, 
a tal incidente ou ~meaça. 

Artigo 17 

Emendas 

1. Qualquer emenda ou modificação deste Acordo esta
belecida pelas Partes Contratantes entrará em vigor em data 
a ser déiérminada põ-r troca de notas diplomáticas, indicando 
que todos os procedimentos internos necessários foram con
cluídos por ambas as Partes Contratantes. -

2. Qualquer emenda ou modificação do Anexo a este 
Acordo será acertada entre as autoridades aeronáuticas, e 
entraráem vigor quando confirmada por troca de notas diPlo
máticas. 

3. -Se uma convenção oU--um acordq multilateral relativo 
a transporte aéreo entrar ~m vigor erri relação a amba:Las 
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Partes Contratantes, este Acordo será emendado a fim de 
ajustar-se às provisões de tal convenção ou acordo. 

. . . 

Artigo !8 
DenúnCia 

Qualquer Parte Contratante_ poderá, -a qUalquer ·moffie'n
to, notificar à outra Parte Contratante, por ~scrito, pelosca
nais-diplomátícos, sua decisãq_ de denunciares~~ Acordo~- Tal 
notificação será feita simUlfãneameilte à Organização de A via
ção Civil Internacional. Nes~ caso_, o_ presente Acordo deixará 
de viger dóze (12) meses após a data do recebimento da notifi
cação pela outra parte contratante, a menos que seja retirada, 
de comum acordo, antes de expirar esse perfodo. Se o recebi
mento da notifiCilÇáo não for acusa~_c;> pela oUtra Pg~.rte Contra~ 
tante, a notificaÇão -sé-rá _ c6rrSiderada recebida _catorze (14) 
dias após-Seu recebiffiento.pela OrgariizaÇ:ão de Aviação Civil 
Internacional. -

Artigo !9 
Registro 

Este _acordo c qualquer emenda a ele serão registracj:Qs 
na Organização- de A viiição. Civil InternaCional. 

Artigo 20 

Entrada _em vigor 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Chagas Rodrigues. lo Vice~Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência, nos terinos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 6, DE 1994 

Aprova o texto do Acordo sobre Transporte, Aé
reos, celebrado entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo do Reino da Tailândia, em 
Brasília, em 21 de marÇQ de 1991. 

O Congresso Nacioiiai decreta: 
Art. ·1" É aprovado o texto do Acordo sobre Trans

portes Aéreos, celebrado entre o Governo da RepÚ-blica Fede
rativa do Brasil e o Goverrlo do Reino da Tailândia, em Brasí~ 
lia, em 21 de março de 1991. 

Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovaç-clo do Corlgres-
- - so Nacion!J.l quaisquer_ atº-!:i que possam resultar em revisão 

do referido Acordo, assim corno quaisquer 3ju"stes comple
.mentares que, nos tennos do art. 49, I, da Constituição Fede
ral. acarretem encargos ou comprótniSsos grav-o~os ão ftatri
mónío nacional. 

Art. 2~' __ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Este-Acordo entrar~_em vigor na data .e!!l. que amba,s 
as Partes Contratantes. _por meio dos canais_ diplomáticos, 
forem mutuamente notificadas a respeit9 da conclusão_ dos _ 
procedimentos internos nec~ssá~os parà Sua vigência. 

Senado Federal, de fevereiro de 1994. - Senador 
Chagas Rodrigues, 1'·' Vic_e-Presidente, no exercício da Presi
dência. 

ACORDO SOBRE SEJ3.VIÇOS AÉREOSÉÍÚRE 
Feito em Brasilia, aos 11 dias do mês de agosto de 1993, 

em dois exemplares. _nos.idiomas português, coreano e inglês, 
sendo todos os textos igualmente autênticos. Em caso de quaiM 
quer diVergência de interpretação, prevalecerá o texto em 
inglês. 

Celso Lafer, Pelo Governo da República Federativa do 
Brasil - Chul Soo Han - Pelo Governo da República da 
Coréüi. · - ·-

ANEXO 

Seção A 
Rotas a serem operadas em ambas as direções pelas em-

presas aéreas designadas do Brasil; _ 
Pontos de origem: pontos no Brasil 
Pontos intermediários: - LoS Angeles, São Francisco, 

Houston, Dallas - -
-Pontos na Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Am~rica 

Latina 
Pontos de destino: - Seul, Pusan 

Seção B 

Rotas a serem operadas em ambas as direções pelas em
presas aéreas desígnadas da República da Coréia; 

Pontos de origem: pontos na República da Coréia 
Pontos_ intermediárioS: ~-Los Angeles, .São._ Francisco. 

Houston, Dallas 
-Pontos na Nova Zelândia, Austrália, Canada, América 

Latina 
Pontos de destino: -São Paulo, Rio de Janeiro 

Nota: as empresas aéreas designadas_ de ambas as Partes. 
Contratantes poderão, em todos ou quaisquer vôos, omitir 
escalas em qualquer dos pontos acima desde que os serviços
acordados nas rotas comecem nos pontos de origem dos res
pectivos países. 

O GOVERNO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL 

E O GOVERNO bb REINO DA TAILÂNDIA 

O Governo da Repúhlica Federativa do Brasil 
e 
O Governo do Reino da Tailândia, 

(doravante denominados "Partes Contratantes") · 
ConSiderando que a República Federativa do Bras1~ e 

---o Rein_o da -Táilândia são Partes dã COnvenção de Avia ão 
Civil Internacional, aberta para assinatura em Chicago, m 
7 de dezembro de 1944, e . . 

Desejando concluir um Acordo, Suplementar à referida 
Convenção,_ com o propósito de estabelecer serviços aéreos 
entre e além de _seus respectivos territórios, · 

Acordam· o seguinte: 
Artigo I 

DefiniÇOes 
L Para os fins deste Acordo, a menos que o-contexto 

exija de outra maneira: _ _ __ _ _ 
a) "A Convenção .. sigri'ifica a Convenção de_ Aviação 

Civil Internacional, aberta para assinatura em Chicago, no 
dia 7 de dezembro de 1944, e inclui qualquer Anexo adotado 
de acordo com o Artigo 90.daquela Convenção e qualquer 
emenda aos Anexos ou à Convenção, de acordo com os Arti~ 
gos 90 e 94 na medida em que esses Anexos e emendas sejam 
aplicáveis a ambas as Partes Contratantes; 

b) "Autoridades Aeronáuticas" significa, no caso da ReM 
pública Fe_derativa d,o Brasil

1
, o Ministro da A~ron,áutica e, 

no caso do Reino da Tailândia, o Ministro do Transpo.rte 
e Comunicações, otf; em ambo~- os_ casos, qualquer pessoa 
ou órgão autorizado a executar as funções, no presente exer
cidas pelas referidas Autoridades; 

c) "Empresa aérea designada'• significa uma empfesa aé
rea que uma Parte Contratante tenha designado, conforme 
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o Artigo 6 deste Acordo, para operar os serviços aéreos acor
dados; 

d) "'tarifa" significa um ou mais dos seguintes: 
I) a tarifa de passageiros cobrada por u-ma empre·sa aérea 

para o transporte de passageiros e sua bagagem nos serviços 
aéreos regulares e as taxas e, condições aplicáveis aos serviços 
conexos a tal transporte; 

II) o frete cobrado por uma empresa aérea para o trans
porte de carga (exceto mala postal) nos serviços aéreos regu-
lares; , -

III) as condições regendo a díspOI'lib~lídade ou a aplfcabi
lidade de tal tarifa de passageirOs ou frete, incluindo quaisquer 
vantagens vinculadas à tarifa de passageiros ou ao frete; 

IV) o valor da comissào paga por uma empresa aérea 
a um agente, relativa aos bilhetes vendidos e aos conheci
mentos aérCos preenchidos por _aquele _agCnte~pãra trailspOrte
nos ~.erviços ~ére9s re_g':')ares; 

e) "Tarifa aerOnáutica·-_ signifiCa o fhêço. êoóradó às em
presas aéreas Pelo fOrnecimento de instalações e serviços aero
portuárias de navegação aérea e de segurança de. aviação; . 

f) "Serviços acordados" significa, s_erviços.aéreos regulares 
nas rotas especificadas no Ant:xo a este AcordO para o _trans
porte de passageiros, carga e mala postal, separadamente ou 
em combinàção; 

g) "Rota especificada" significa a rota eSpecificada no 
Anexo a este Af:ordo; 

h) "Acordo" significa este Acordo, o Anexo a este, e 
qualquer emenda ao Acordo ou ao Anexo~ 

i) "Teri"itôriO". ·~serViÇo Aéreõ", "SerViçO Aéreo Ini'er~ 
nacional", ··EmPiesa Aerea" e "Escala sem Fins Comerciais" 
têm os significados atribuídos a eles respectivamente nos Arti~ 
gos 2 e 96 da Convenção. 

Artigo 2 
Concessão de Direitos 

1, Cada Parte Contratante concede à outra Parte Contra~ 
tante os direitos especificados no .presente- Acordo, com a 
finalidade de operar serviçm aéreos nas rotas especificadas 
nos quadros do Anexo. Tais serViços· e rotas_sâó aqui desig
nados "serviços acordados"' e "'rotas eSpecifícadas" respecti
vamente. 

2. Sujeito às próvfsões do presente -Acordo, a empresa 
aére-a designada por cada Parte Contratante gozará, quando 
operando serviços aé-reos intünacionahr: - - - -

a) do direito de sobrevoar o território da outra Parte 
Contratante; 

b) do direito de pousar no referido território sem fins 
comerciais; 

c) do direito de embarcar e desembarcar no referido terri
tório, nos pontbs especificado::, no Anexo ao presente Acordo. 
passageiros, bàgagem. carga e mala postal destinados para 
ou originados em pontos no te-rritório da outra Parte Contra
tante; 

d) do di'reito de embarcar c desembarcar _no território 
de terceiros países, nos pontos especificados no Anexo_ ao 
presente Acordo. passageirO), bagagem, carga e mala postal 
destinados para ou originados em pontos no território de_outra 
Parte Contratante-. especificados no Anexo ao presente Acor
do. 

3. Nenhum dispositivo do parágrafo 2 deste_ Artigo será 
considerado como concessão a uma empresa aérea designada 
de uma Parte Contratante do direito de embarcar. no território 
da outra Parte COntratante, passageiros, bagagem. carga e 

mala postal, transportados mediante pagamento ou· retribui
ção, e destinados a outro ponto no territóriO daquela Parte 
Contratante. 

4. Se em conseqüência -de co_nflito armado, calamidades, 
distúfbios políticos ou m_anifest<3,ções de desord~m._ a ~mpresa 
aérea designada de_ uma Parte Contratante nãó puder operar 
um serviço na sua rota_ norrrial, a outra Parte .Contratante 
envidará os seus melhores esforços para facilitar a coniínuaç_ão 
das operações de tais serviços através de ajustes apropriados 
em tais ·rotas. 

Artigo 3 
Exerc_íc~o 9e Direitõs 

1 .. A empresa aérea designada_de~cada Part~ Co.ntratante 
terá oportunidades justas e iguais para--transportar, nos s_ervi
ços acordados, tráfego embarcado no território de urna Parte 
Contratante e desembarcado no_ território da outra Parte Con
tratante, ou vice-versa, e considerará corno sendo de caráter 
suplementar o tráfego embarcado ou deseffibarcado no territó-

. rio da outra Parte Contratante, para e de pontos na rota. 
A empresa aéred designada de cada Parte Contratante ao 
proporcionar a capacidade para o transporte de tráfego embar
cado no território da outra Parte Contratante, e desembarcado 
em pontoS nas rÓta-s especificad3S, 'ou vice-versa, levará em 
cons-1deração o interesse primáríó-da empresa aérea designada 
da outra Parte Contratante, por tal tráfego, de modo a não 
afetar indeyjdamente os interesses desta última_empresa, 

2. OS seiViçós-acordados, proporcionados pela empresa 
aérea de_signada de cada Parte Cõnti'atã_ilte, serão intimamente
relacionados à demanda do público pelo transporte nas rotas 
especificadas, e cada uma terá como seu objetivo primário 
o estabelecimento de capacidade adequada para atender à 
demanda do transporte de passageiros. ·carga e mala postal 
embarcados ou desembarcados no território da _Parte _Contra
tante que designou a empresa, 

3~ Provisão para o transporte de passageiros, carga e 
mala postal embarcados no t_erritório da outra Parte Co-ntra
tante, desembarcados em pontos em terceiras· países nas rotas 
especificadas, ou vice-versa, será estabelecida de acordo com 

-o princípio geral 9e que a capacidade será relacionada com: 
a) a demanda de tráfego embarcado ou desembarcado 

no território- da Parte· Contratante que designou a empresa 
aérea; 

b) ã demanda de tràfeio da área atraVés da qual a empresa 
aérea passa, depois de levar em conta outros serviços aéreos 
estabelecid_os -pelas empresas dos Estados situadoS na área; 
e 

c) as exigências de uma exploração- econômica da empresa 
aérea. 

4. A capacidade a ser estabelecida no começo será acor
dada entre ambas as Partes Contratantes, antes que os serviços 
acordados sejam iniCiados. Daí em diante, a capacidade a 
ser estabelecida será discutida periodicamente entre as autori
dades aeronáuticas das Partes Contratantes ·e qualquer rnodifi~ 
cação na capacidade acordada será confirmada através de uma 
troca de notas. 

Artigo 4 
Aplicação de Leis e Regulamen~os 

1. As leis e regulamentos de__uma Parte Contratante, 
relativos à admissão ou. saída de seu território de aeronaves 
engajadas na _nayegação.a~rea internacional, ou vóos de tais 
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aeronaves sobre aquele território, sétão aplicados às empresas 
aéreas da outra Parte Contratante. 

2. As leis e regulamentos de uma Parte Contratante, 
relativos á entrada, permanência e saída de seus territórios 
de passageiros, trlpulaçóes, bagagens, carga_ ou mala postal, 
tais como formalida~~s relativas a entrada, saída, emigração 
e imigração, como também a alfândega e medidas sanitárias 
serão aplicadas a passagefros, tripulações, bagagens~ ~rga 
ou mala postal transportados pelas aeronaves da empresa aé
rea designada da outra Patte Contratante, enquanto estiverem 
no referido _território. 

3. Nenhuma P~~-t-~_Çon~La~<!~te_ p~~erá conceder qual
quer preferência à sua própria empreSa aérea, em relação 
à empresa aérea designada da outra Parte Contratante, na 
aplicação de leis ou regulamentos previstos neste Artigo. 

ArtigoS. 
Segurança de A viação 

1. Em confon:nid~de_ com seus direito~ ~ obrigaçõ~s .Se
gundo o Diieitõ Internacional. as Partes Contratantes reafif
mam que sua obrigação mú~4ra, de proteger a aviação.dvil 
contra atas se interferéncia ilícita, constitui parte integran.te 
do presente Acordo. Sem limitar a validad!! geral_ de seus 
direitos e- obrigações resultantes do Direito lnternacional~ aS 
Partes Contratantes atuarão, em particular, segundo as dispo
sições _de Convenção sobre Jnfrações e Certos Outros_ A tos 
Praticados a Bordo de Aeronaves. assin~da em Tóquio em 
14 de setembro de 1963, da Convenção para Repressão do 
Apoderamento IlícitO de Aeronaves, assinada na Haia em 
16 de dezembro de 1970, e da Conv~rição_pã:'ti~nrRepressão 
de A tos Ilícitos contra a Seguránç-a da A viaçaQ Civil. assinada 
em Montreal, em 23 de setembro de 1971. 

2. As Partes Contratantes fornecerão, mediante solici
tação, toda assistência mútua necessária, para a preverlção 
contra atas de apoderamento ilícito de aeronªve§_ civis e, outros 
atas ilícitos contra a segütança dessas ,aeron3Yés~. ~eus passa
geiros e tripulações, aeroportos e iristalações de navegação 
aérea, e qualquer outra amea_ça à seguránça da_aviação civil. 

3. As Partes Contratantes agirão e'm 'su~s relações mú
tuas. seg_undo as disposições sobre segurança ~da aviação esta
belecidas pela Organização de Aviação_Ci\n.1_Internacional, 
e denominadas Anexos a Convenção sobre Aviação Civil In
ternacional, na medida em que· taiS dispo~ições sobre segu
rança sejam aplicáveis às Partes Contratarites; exigirão que 
os operadores de aeronaves por elas matricLiUtdas ou opera
dores de aeronaves que tenham sua sede comercial principal 
ou residência permanente em seu território e os operado"re_s_ 
de aeroportos situados em seu território aj"am em confor
midade com as referidas disposições sobre a segurança da 
aviação. _ 

4. Cada Parte Contratante concorda em exigir que tais 
operadores de aeronaves observem as dispOsições sobre as 
segurança da aviação, mencionadas no parágrafo 3 acima e · 
exigidas pela outra Parte Contratante em r~lação a entr_a_da, 
saída, ou permanência no território dessa Pane Contratante._ 
Cada Parte Contratante assegurará que medidas adequadas 
sejam aplicadas em seu território para proteger as aeronaves 
e inspecionar os passageirós; às tripulações, as.~agagens de 
mão, as bagagen·s, a carga e ã.s' provisões de bordo, antes 
e durante o embarque ou carregamento. Cada uma das Partes 
Contratantes examinará também de modo favorável toda soli- ~ 
çitação da' outra Parte Contratante, com vista a adotar razoá-

veis medidas especiais de segurança para combater uma amea-
ça específica. . 

5.' Quando da ocorrência de um incidente. ou de ameaça 
de incidente de apoderamento ilícito de aeronaves civis ou 
outros atas ilícitos- centrá a segurànça-de- tã.is aeronaves, de 
seus passageiros e tripulações, de aeroportos ou instalações 
de navegação aérea, as Partes Contratantes assistir-se-ão niu
tuamente, facilitando as comunicações e outras medidas apro
priadas, destinadas a por termo, de forma rápida e segura~ 
a tal incidente ou ameaça. 

Artigo 6 
De~ignação e Autôrização de Óperação 

1. Cada Parte Contratante terá o direito_ de designar 
uma empresa a~rea com o objetiV() de op-erar os serviços 
aCordados. Tal designação será feita em notificação por escrito 
entre as autoridades aeronáuticas de ambas as Partes Contra
tantes, através dos canais diplomáticos. 

2. · As autoridaes aeronáuti~s. que tenham recebido a 
notificação de desginaç~o. deverão, sujeito ao previsto nos 
parágrafos 3 e 4 deste Artigo, conceder, sem demora, à empre
sa aérea designada pela outra Parte Contratante a necessária 
autorização de operação. 

3. As autoridades aeronáuticas de uma Parte Contra
tante poderão exigir que a empresa aérea designada pela outra 
Parte Contratante prove que está qualifícada para atender 
às condiçôes previstas-nas leis e regulamentos, normalmente 
aplicados por tais autoridades à operação de serviços aéreos 
internacionais, de a-cordo com as·provisoes aa Convenção. 

4. Cada Parte Contratante terá o direito de recusar acei
tar a: designação de um:a ~mpresa aérea, e de recusar conceder 
a autorização de operação referida nos parágrafos 1 e 2 deste 
Artigo, ou impor tais cori.dições que sejam consideradas neces
sárias para o exercício dos direitos especificados no Artigo 
2 do presente Acordo, na eventualidade de que tal Parte 
Contratante não tenh? provas de que uma parte preponde
rante da propriedade e o controle efetivo daquela empresa 
aérea perte1_1çam à Parte Contratante que designou a empresa 
aérea ou a seu_s nacionais. 

5.--- Tendo recebido a autorização de operação, prevista 
no parágrafo 2 deste Artigo, a empresa aérea designada pode
rá. a qualquer momento, realizar os serviços aCordados, desde 
que as tarifas estabelecidas de conformidade com .as provisões 
do Artigo 14 do presente Acordo estejam em vigor. 

Artigo 7 
Revogação e Suspensão de 
Autorização de Operação 

1. Cada Parte Contratante terá o direito de revogar 
uma autorização de operação, ou suspender o .exercício dos 
direitos especificados no Artigo 2 do presente Acordo por 
uma empresa aérea designada da outra Parte Contratante. 
ou impor condições, que. sejam julgadas necessárias para·o 
exercício de tais direitos, se; -

a) a referida empresa aérea não puder provar que uma 
parte preponderante de sua propriedade e o controle efetivo 
pertencem à Parte Contratante que a designou oU a. seus nacio
nais, ou 

b) a referida empresa aérea deixar de cumprir ou infringir 
as leis e regulamentos da Parte Contratante que concedeu 
esses direitos. ou 

c) a referida empresa aérea deixar de operar os serviços 
acordados segundo as condições previstas no presente Acordo. 
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2. Tal direito só será exercidO :;i.põs consulta com a outra 
Parte Contratante, excetQ s~_a iinediata reyogação, suspensão 
ou a imposição das condições previstas no pãrágrafo_ l deste 
Artigo _for essencial, para prevenir violações posteriores.de 
leis e regulamentos. 

Artigo 8 
Reconhecimento de Certificados e Ljcenç~s 

1. Certíficados de aeronavegabilidade, certificados de 
habilit3çâo·e licenças emitidas ou-conValidadas por uma das 
Partes Contratantes serão, durante o período de sua validade, 
reconhecidos como válidos pela outra Parte Contratante, des
de que os requisitos sob m. quais tais certifiCados ou licenças 
foram emitidos ou convalidados sejam iguais ou acima -dos 
padrões mínimos, que possam ser estabelecidos de. acordo 
com a Conyenção. - -- -- -----

2. Cada Par_tc Contratante se re.se.rv;l o djreito, todavia, 
de_ recusar reconhecer como válidos, para fins de sobrevôo 
de seu próprio território. certificados_d_e habilitação e licenças 
concedidas ou convalidadas pat:a seus próprios _nacionais pela 
outra Parte Contratante ou qualquer outro Estado. 

Artigo 9 
Isenção de Direitos e Taxas 

1. Cada Parte Contratante isentará, na base de recipro
cidade, a empresa aérea·designada da outra Parte Contratante 
na maior extensão possível, segundo sua legislação nacional, 
de restri~õcs da importação, direitos alfafldegários. impostos, 
taxas de mspeção c outros direitos nacionai-s e encargos sobre 
aeronaves. combustíveis, óleos lubrificantes, suprimentos téc
nicos consumíveis: partes sobressalentes incluindo motores 
equipamentos_ comuns de aeronaves·,_ mantimentos- para aero: 
naves (incluindo bebidas, fumo e outro·s produtos destinados 
à venda para passageiros, em quantidades limítadas, durante 
o vôo) e outros itens destinados ao uso ou usados apenas 
em conexão com a operação ou atendimento das aeronaves 
da empresa aérea designada da pytra Part~ Contratante ope
rando_ os serviços acordados, como também estoques de bilhe
tes impressos, conhecimentos aéreos, qualquer-mateiial im
presso que leve_gravada a insígnia da ,e.mpresa e material 
comum de publicídade distribuido_sem cobrança pela empresa 
aérea designada. ____ _ ,_ 

· 2. As isenções concedidas seguTI(;fO- eSte--= _A~Íigo s_~-rão 
aplicadas aos itens citados no_ parágrafo I-deste Artigo:_ _ 

a) introduzidos no território de uma Parte COntratante 
por ou em nome da empresa aérea designada da outra Parte 
Contratante;- -_ - -- __ _ _-

b) mantidos a bordo das_ aeronaves da empre_sa aérea 
desginada de uma PÇtrte Coittr3tante, desde a chegada até 
a saída do t_errítório da outra Parte Cciiitratatite-; - -

c) levado~ a bordo das aeron~yes d~_empresa aérea desig
nada de uma Parte Contratante no território da outra Parte 
Contratante c destfnados ao uso na Operação elos serviços 
aco_rdados; 

Sejam ou não tais itens usados ou consumidos totalmente 
dentro do_ território da Parte Contratarite que concedeu a 
isenção, desde que tais itens não sejam alienados e/ou vendi
dos no território da referida Parte Coritratante. 

3. O equipamento Ílormal da aeronave, como t~:mbém
o material e suprimento normalmente mantido a bordo da 
aeronave da Cmpresa aérea designada de qúalquer Parte Con
tratante poderá ser desembarcado no território da outra Parte 
Contratante, apenas com a aprovação das_au_toridades alfande-

gárias daquele território. Em tal caso, poderão ser colocados 
sob supervisão das ditas autoridades, até que sejam re-expor- -
tados ou alienados_ de acordo com os regulamentos alfande-
gários. -

Artigo 10 
Trânsito. Direto _ 

PassageiroS, bagagens e carg!l em trânsito direto _através 
do território de uma Parte Colltr3tante, c que não--siíam da 
área do aeroporto reservada com tal propósito, serão no máxi
mo subm~tidos a um controle simples. Bagagens ':! carga em 
trânsito dtreto serão isentas de direitos e taxas, incluindo direi
tos alfandegários. 

Artigo 11 
Enca~gos AeroportuárJos ~ de Inst~lações. 

1. Os encargos cobrados no território de uma Parte Con
tratante às aeronaves da empresa aérea designada da outra 
Parte Contratante, pelo uso de aeroportos e outras instalações 
de ayiação, não serão maiores que-aqUeles cobrãdos ás aerona
ves da empresa àêreá nacional da primeira Pãrte Co"ntratante, 
engajadas em Serviç·os aéreos interna-cionais similares. 

, 2. Cada Pa.rte Contraiai-l~ê i~ce~tiYar~ con~ulia's ~n'trc 
as suas autorid~d~s competentes e -as empresas aéreas que 
usam os serviços e instalações e, quando praticável. através 
das organizações representativas das empresaS áéic_as. · 

3. Nenhuma das Partes Contratantes darâ preferência 
à sua própria, ou qualquer outra empresa aérea, sobre uma 
empresa aérea da outra Parte Contratante engajada em servi
ços aéreos similares, na aplicação dos seus regulamentos alfan
degários, de in1:igr~ç_~o, quarentena e similares ou no uso de 
aer-oportos, rotas aéreaS, SeiviÇós de tráfego àérCo e·inSfala
ções associadas sob_ seu cotrole. · -

Artigo 12 
AtiVidades Comerciais 

L A e.rrlprÇsa aérea designada de uma Parte Contra
tante podera: de acOiâo com as leis e regulamentos da o_utra 
Parte Contratante, relativos a entrada_, residência e emprego, 
trazer e manter no território da outra Parte_ Contratante, pes
soale'xec_utivo,_Qe '(endas, técnico,_ operacional e outros espe
cialistas necessários à operação dos serviços acordados. 

2. Para as atividades comerciais aplicar-se-á o princípio 
de reciprocida~e. As autoridades competente_s_ de __ cada Parte 
Contratante tomarão todas as medidas necessárias, para asse-:
gurar que as representações da empre_.o:;a aérea designada da 
outra Parte Contratante possam exercer suas atividadcs de 
maneira ordenada. 

3. Em particular, cada Parte Contratante conce_d_erá à 
empresa aérea designada da_ outra Parte Contratante o direito 
à comercializaçãO do transporte aéreo no seu território direta
mente e, a critério da empresa aérea, através dos seus agentes. 
Cada empresa aérea terá o direito de comercializar tal trans
porte, e qualquer pessoa estará livre para adquiri-lo, na moeda 
daquele território ou, sujeito às leis e regulamentos nacionais, 
em moedas livremente conversívejs de outros países._ 

Artigo 13 
Conversão e Transferên-Ç:_ia de R~ceitas 

-Cada Parte Contratante concederá à empresa aérea desig
.nada da outra Parte Contratante o direito de livre transferência 
do saldo da receita sobre a despesa, obtido por que la empresa 
aérea no território da primeira Parte Contr3.t3nte, referente 
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ao transporte de passag'eiros,bagagens, mala postal e carg~. 
Tal transferência será ao câmbio oficial, onde tal taxa existir 
ou, de outro modo, à taxa equivalente àquela em que as· 
receitas foram ganhas. _Se tais transferênciãs forem reguladas 
por um acordo especial entre as Partes Contratantes. este 
acordo especial se aplicará. 

Artigo 14 

Tarifas 

1. As tarifas a serem aplicadas para ·o -t~anspofte nos 
serviços acordados de e para o territóiio da outra Parte Contra
tante serão estabelecidas em nível razoável, levando-se em 
consideração todos os fatores pertinentes, inclusive o interesse 
dos us~ários, o _custo de operação, lucro razoável, caracte
dsticas do serviço e, qUàndo adequado, as tarifa$ cobradas 
por outras empresas aéreas operando sobre toda ou parte 
da mesma rota. - r-~----

2. As tarifas mencionadas no§ 1 deste artigo serão acor
dadas, se possível, pelas empresas aéreas designadas pelas 
Partes CoD.tratanteS; tal ãcordo será alcançado, quando possí
vel, através do mecanismo intemacionãl de cOordenação tari
fária da Associação Internacional de _Transporte AéreO. Salvo 
determinação em cóiitiárib na apliCaÇão do § 49 deste artigo, 
cada empresa aérea designada será responsável somente pe
rante suas autoridades aeronáuticas, pela justificativa e pelo 
caráter razoável das tarifas cõ"mo tal acordadas. 

3. As tarifas asSim acordadas serão submetidas, para 
aprovação, às autoridades aeronáuticas da_s Partes Contra
tantes pelo menos 60 (seSsenta) dias antes da data proposta 
de sua introdução. Em casos especiais este_ prazo podei'á ser 
reduzido, sujeito a aCófdo de ditas autori_dades. Ao receberem 
a apresentação de tarifas, as autoridãdes aeronáuticas exami
narão tais tarifas, sem atraso desnecessário, comunicando a 
decisão pelo menos 15 (quinze) dias antes de sua entrada 
em vigor. Nenhuma tarifa entrará em vigor se as autoridades 
aeronáuticas de cada Parte Contratante não esti Vetem de acor
do com ela. As autoridades aeronáuticas -pOderão Côinunicar 
às outras autoridades aeronáuticas da prorrogação -da- data 
de introdução de uma tarifa proposta. 

4. Se uma tarifa não puder ser fixaâa em COnformidade 
com as disposições do § 2~' deste artigo, ou se, no período 
previsto no § 3~ deste artigo, um aviso de desacordo tenha 
sido dado, as autoridades aeronáuticas das Partes Contratantes 
deverão esforçar-se para fixar a tarifa de comum-acõtdo. Con
sultas entre as autoridades aeronáuticas serão realizadas, em 
conformidade com o art. 16 deste Acordo. 

5. Se as autoridades aeronáuticas não pUderem chegar 
a um acordo a respeito da tarifa que lhes tenha sido submetida, 
nos termos do § 3~ deste artigo, nem sobre a fixação de qual
quer tarifa, nos termos do § 49 deste artigo, ã divergência 
deverá ser solucionada. em conformidade com as- disposições 
do art. 17 deste Acordo. 

6. a) Nenhuma tarifa vigorará se as autoridades aero
náuticas de uma das Partes Contratantes não cOncordar-cOm 
a mesma, salvo as disposições previstas no § 3~" do an. 17 
deste Acordo. 

b) As tarifas fixa9as conforme as disposiç()es do presente 
artigo permanecetãõ--ein Vigor, até Que novas-_.cirifas sejam 
estabelecidas, nos termos das disposições deste artigo, ou do 
art. 17 deste Acordo. 

7. se as autoridades aefOnáuticas de uma Parte Contra
tante não estiverem de acordo com uma tarífa fixada, as autori-

dades aeronáuticas da outra Parte Contratante serão notifí
cadaS e ãs empresas aéreas designadas se esforçarão, se neces
sário. para chegar a um entendimento. Se, no prazo de 90 
(noventa) dias a contar da data do recebimento da notificação, 
uma nova tarifa não puder ser fixada em conformidade com 
as disposições previstas nos §§ 29 _e 3~' deste artigo, os procedi
mentos indicados nos§§ 4"' e 5~" deste artigo serão aplicados. 

8. As autoridades aeronâuticãs de ambas as Partes Con
tratantes se. esforçarão para assegurar que·: 

a) as_ tadfas cobrada$_ e recebidas correspondam às tarifas 
acordadas por ambas as autoridades aeronáuticas; - -

b) nenhuma empresa aérea conceda abatimentos sobre 
tais tarifas. 

Artigo 15 

Provisão de Estatísticas 

As autoridades aeronáuticas de ambas as Partes Contra
tantes fornecerão mutuamente, quando solicitadas, dados es
tatíSticos peiiódiéoS e ouiras informações similares relacio
nadas ao tráfego transportado nos servíçOs acordados. 

Artigo 16 

Consultas 

1. Num espírito de cooperação mútua íntima, as autori
dades aeronáuticas das Partes Contratantes farão consultas 
entre si, periodicamente, com o objetivo de assegurar a imple
mentação e o cumprimento satisfatório das provisões deste 
Acordo e do seu Anexo, ou para discutir qualquei problema 
relacionado com eles. 

2. Tais consultas começarão dentro de um período de 
60 (sessenta) dias da data de recebimento de tal_solicitação, 
exceto se acOrdado diferentemente pelas Partes Contratantes. 

AÍ:1igol7 

Solução de, _Divergência 

1. Se surgir qualquer divergência entre as Pa~es Colltra
tantes relativamente à interpretação oil à aplicação deste Acor
do, as Partes Contratantes envidarão, em primeiro lugar, es-
forços para solucioná-la mediante negociação. -· 

2. Se as Partes Contratantes não obtiverem uma solução 
mediante negociação~ elas poderão concordar em submeter 
a divergência à decisão de Uma pessoa- ou órgão, bú então, 
a pedido de qualquer Parte Contratante, a divergência poderá 
ser submetida à decisão de um tribunal de três árbitros, um 
a Ser nomeado por cada Parte Contratante e o terceiro a 
ser indicado pelos dois ár~it!'OS nomeados. C3.da uma das 
Partes Contratantes nomeará um árbitro no prazo de 60 (ses
senta) dias a contar da data em que uma delas receba, da 
outra Parte Contratante, pela via dipJ9'~ática, o pedidp de 
arbitragem da divergência e -o te!Ceiii-o árbitro será indicado 
dentro do período posterior de 30 (trinta) dias. Se qualquer 
das Panes Contratantes não nomear o seu árbitro dentro_ do 
prazo especfficado, ou se o terCeiro árbitro não fór iitdicado 
dentro do prazo especificado, o Presidente do Conselho da 
organizaÇãO-de AViação Civil Internacional poderá, a pedido 
de qualquer das Panes Contratantes, indicar um· ·árbitro ou 
árbitros, segundo o caso. Quando o Presidente possuir a nacio
nalidade de uma das Partes Contratantes ou -estiver impedido 
de desemPenhar as funções, o seu substituto· fará as nomeações 
necessárias. O terceiro árbitro será unt nacional de um terceiro 
Estado, e atuará co-mo Presidente do Tribunal. 
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3. As Partes Contratantes .comprometem-se a cumprir 
qualquer decisão dada nos termos do § zo deste artigo. . 

4. As despesas do tribunal serão repartidas, igualmente, 
entre as Partes Contratantes. 

Artigo 18 

Modificações 

1. Se qualquer uma das Partes Contratantes considerar 
conveniente m-odificar qt.i31Quer dispositivo do presente Acor
do, tal modificaçaõ; se- acordada entre as Partes Contratantes, 
entrará em vigor qUando confirmada por urna troca de notas 
diplomáticas. 

2. Modificações ao Anexo do presente Acordo poderão 
ser acordadas diretamente entre as autoridades aeronáuticas 
das Partes Contratante-s, Serão ·aplicadas provisoriamente a 
partir da data cm que tenham sido acordadas e entrarão em 
vigor quando confirnladas por uma troca de notas diplomá
ticas. 

Artigo 19 

Convenção Multilateral 

Se uma ConvençãO GCral-Multilateral-sobre A viação en
trar em vigor -r-elacionada a ambas as Partes Contratantes, 
prevalecerão os disposítiVõS-de tal Convenção. Consultas, con
forme o art. 16 deste Acordo, serão mantidas com vistas a 
determinar o grau em que este Acordo é afetado pelos dispo
sitivos da Convenção Multilateral. 

Artigo 20 

Denúncia 

1. Cada-Pa-rte Contratante poderá a qualquer momento 
notificar, por escrito, pelos canais diplomáticOs, a outra Parte 
Contratante da sua decisão de denunciar o ·presente Acordo. 
Tal notificação será comunicada simultaneamente à Organi
zação de Aviação Cívil Internacional. 

2. O Acoi·do se encerrará -ao fim de um período de 
doze meses após a data_de recebimento da notificação, exi:eto 
se a notificaç~õ foYICtírada por acordo mútuo _antes da expira
ção do período. 

3. Na au_sência de confirmação de recebimento pela ou
tra Parte Contratante, a notifiCaçâo- será-considerada como 
tendo sido recebida 14 (catorze) dias após a data na qual 
a Organização de Aviação Civil Internacional a tenha rece
bido. 

Artigo 21 

Registro na OACI 

Este Acordo e qualquer emenda a ele serão registrados 
na Organizaçã'ó de Aviação CiVil Intern3Cion31. . . 

Artigo 22 

Entrada em Vigor 

As autoridades competentes da República Federativa do 
Brasil e do Reino da Tailândia autorizarão operações confor
me os termos do Acordo desde sua assinatura. O Acordo 
entrará em vigor em data a ser determinada por troca de 
notas diplomáticas, indicando que todos os procedimentos 
internos necessários foram co:rlduídos por ambas as Partes 
Contratantes. -

Em testemunho do que, os abaixas assinados, devida
mente autorizados por seus respectivos Governos, assinam 
o presente Acordo. 

Feito em Brasilia, aos 21 dias do mês de março de 1991, 
em três idiomas, português; tailandês_ e inglês, cada qual de 
igual autenticidade_. Em caso de divergência d~ int~rpr~tação, 
prevale_cerá o texto em inglês. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil, Fran
cisco Rezek- pelo Governo do Reino da Tailândia, Anurak 
Tbananan. 

Quadro de Ro_tas I 

ANEXO 

Quadro de Rotas 

-Rotas nas quais os serviços aéreos poderão ser opera
dos pela empresa aérea designada do Reino da T~ilândia, 
em ambas direções: , , . 

Pontos na1Tailândia- três pontos intermediários- dois 
pontos no Brasil -três pontos além na América do SuL 

Quadro de Rotas II 

-Rotas nas quais os serviços aéreos poderão ser opera
dos pela empresa aérea designada da República Federativa 
do Brasil, em ambas as direções: 

Pontos no Brasil - três pontos interme.diários - dois 
pontos na Tailândia - três pOntOs além na Ásia. -

Notas 

1. Pontos em qualquer das rotas especificadas poderão, 
a critério das empresas aéreas designadas, ser omitidos em 
qualquer ou todos os vôos, desde que os serviços acordados 
nas rotas comecem em um ponto(s) no território- da Parte 
Contratante que tenha designado a empresa aérea. 

2. A empresa aérea designada de cada Parte Contra
tante poderá selecionar os pontos intermediários, os pontos 
no território das Partes Contratantes e os pontos além acima 
nas suas rotas espeCifiCadas à sua própria eScolha e mudar 
sua escolha no próximo período IA TA. 

3 __ Com,il,ma.ior.~ntecedência possível, porém não me:
nos que 30 -(trinta) dias antes da introdução de um serviço 
acordado ou qualquer modificação, ou dentro de 30 (trinta) 

_dias após o_ recebimento de uma solicitação das autoridades 
aeronáuticàs," a empresa aérea desigilada de uma Parte Cqntra
tante fornecerá às autoridades aeronáuticas da outr_a Parte 
Contratante inforinãções coni respeito à natureza do serviço, 
horários, tipos de aeronaves, incluindo a capacidade oferecida 
em cada uma das rotas especificadas e qualquer info-ririãção 
posterior, como possa ser solicitada, para convencer as autori
dades aeronáuticas da outra Parte Contratante que os requi
sitos deste Acordo estão sendo devidamente observados. 

Faço sabt:!r que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Chagas Rodrigues, 1"' Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item 28 do 
Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 7, DE 1994 

Aprova o texto do Acordo Relativo a Serviços Aé
reos, celebrado entre o Governo da República Federa~ 
tiva do Brasil e o Governo de Hong Kong, em Hong 
Kong, e~ 6 de setembro de 1991. 

O Congresso Nacional decreta: __ _ 
Art. 1 o É aprovado o texto do Acordo Relativo a Servi-_ 

ços Aéreos. celebrado_en_tre o Governo da República Federa-
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tiva do Brasil e o Governo de Hong Kong,- effi -H0Jlg Kong, 
em 6 de setembro de 1991. 

Parágrafo úniCo. Estão sujeitos à-aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que-p-os!rãrtfresultar em revisão 
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nós termos do art. 49, I, da Constituição Fede
ral, acarretem encargos ou cornpromisSõs gravosos aO'P3tri---
mónio nacional. 

Art. 2» Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. - o -

Senado Federal, 7 de fevereiro de 1994. -Senador Cha
gas Rodrigues, l"Vice-Presidente, no exercício da Pre-sidência. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

E O GOVERNO DE HONG KONG 
RELATIVO A SERVIÇOS AÉREOS 

O Governo da República Federativa do àrãsil 
e 
O Governo de Hong Kong 
(dorc:vante ~~nominados "Partes Con.tl'~tarites"), 

. DeseJando firmar ~m Acordo co~ o obje~iVo de propor
ClOnar a base para servtços aéreos entre Brasil e Hong Kong 

Acordam o seguinte: ' 

Artigo I 

Definições 

Para os fins deste Acoido, a menoS que o oontexto exija 
de outra maneira: -

a) o termo "autoridades aeronáuticas" significa, no ca:S-o 
de Hong Kong, o Diretor de Aviação CiVil, e, no casõ ·do 
Brasil, o Ministro da Aeronáutica, ou, em ambos os casos, 
qualquer pessoa ou órgão autorizado a exec_utar quaisquer 
funções no presente exercidas pelas autoridades acima men
cionadas ou funções similares; 

b) o termo "emptesa aérea designada" significa uma em
presa aérea que tenha _sido designada e autorizada conforme 
o art. 49 deste Acordo; 

c) o termo "área", em relação a Hong Kong inclui a 
Ilha de Hong Kong, Kowloon e os Novos _Territórios e, em 
relação ao Brasil, tem o significado atribuído a "território" 
no art. 29 da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, 
aberta para assinatura em ChicagO, em 7 de dezembro de 
1944; 

d) os termos ''serviço aéreo", "serviç9 aéreo interna
cional'', "empresa aérea" e "escala sem fins comerciais" têm 
os significados atribuídos a eles, respectivam-ente, no art. 96 
da referida Convenção; -~- · - · 

e) o termo "este Acordo" signifi_ca este AcOi-do, o Anexo 
a este, e quaisquer emendas ao Acordo ou ao Anexo; 

f) o termo "serviços acordados" significa serviços aéreos 
nas rotas especificadas para o transporte de passageiros, carga 
e mala postal, separadamente ou em combinação; 

g) o termo "rota especificada" significa uma das rotas 
especificadas no Anexo a este Acordo; 

h) o termo "tarifa" significa um ou mais dos seguintes: 
i) a tarifa de passageiros cobrada por uma empresa aérea 

para o transporte de passageiros e sua bagagem n~s serviços 
aéreos e as taxas e condições aplicáveis aos serviços conexos 
a tal transporte; 

ii) o frete cobrado por uma empresa aérea para o trans
porte de carga.( exceto mala postal) nos serviços aéreos; 

. iií) as condiçõt;.s regendo a diSponibilidade ou a apliC3bi
hdade. d.e tal tarifa de passageiros ou frete, incluindo quaisquer 
vantagens vinculadas à tarifa de passageiros ou ao frete· 

iv) o valor da comissão paga por uma empresa ~érea 
a um agente, relativa aÇ>s bilhetes vendidos e aos conheci
men~os ~éreos preenchidos por aquele agente para transporte 
nos servtços aéreos. _ _ 

v) o termo "tarifa ·aeronáutica .. significa uril préço cabi-a
do ~s empresas aéreas pelo fornecimento de instalações e 
serv1ç_os ~eroportuários. de mivegaÇão aérea· e de segu!ança 
de av1açao. 

Artigo 2 

DispOSitivos da Convenção 
de Chicago AJ?lícáveis ~os 

ServiçOs Áéreos Iitternacionais 

Ao implementar este Ac~rdo, as Part_es COritratântes agi
rão conforme os dispositivos da Con·venÇão sob I-e A viação 
Civil Internacional~ ~ben;a para assinatura em Chicago. em 
7 de dezembro de 1944, incluindo os Anexos e quaisquer 
emendas à Convenção o_u a seus Anexos que se apliquem 
a ambas as Partes Co~tratantes, na mediçla em que esses 
dispositivos sejam aplicáVeis aos serviços aéreos internacio
nais. 

Artigo 3 

ConCessão de Direitos 
1. Cada Parte Contr"atante conCede à outra Parte Con

tratante os seguintes direitos relativos a seus serviços aéreos 
internacionais: 

a) o direito de sobrevoar sua área; 
b) o direito de pousar na sua área, para ffns nao-co-

merciais. -
2. Caa Parte Contratante concede à outra Parte Contra

tante os direitos em seguida especificados neste Acordo, com 
a finalidade de operar serviços aéreos internacionais numa 
rota especificada. Enquanto estiverem operando um serviço 
acordado numa rota específícada, as empresas aéreas de cada 
Parte Contratante gozarão, além dos direitos especificados 
no § 1" deste artigo. do direito de pousar na área- da outra 
Parte Contrá.tante nos pontos determinados para àquela rota, 
-conforme o Anexo a este Acordo. 

3. Nenhum dispositivo do § 2» deste artigo Será conside
rado como concessão a uma empresa aérea designada de uma 
Parte Contratante do direi_tO de emb~rcar, num ponto da área 
da outra Parte Contratante, passageiros e carga, incluindo 
mala postal, transportados mediante pagamentO -oü' retribui
ção e destinados a -Outro ponto -ria área da outra Parte Contra
tante. 

· 4. Se devido a conflitos armados, distúrbios ou manifes· 
tações políticas, ou circunstâncias éspeciais e inéàfuimS~- uma 
empresa aérea designada de uma Parte Contratante estiver 
incapacitada de operar um serviço na sua rota normal, a outra 

tarte Contratante envidará seus melhores esforços para facili
r a operação continuada de tais serviços, por intermédio 

e ajustes adequados e tefD:porários de rotas. ' 

Artigo 4 

Designação e Autorização 
de Empresas Aéreas 

1. .Ca?a Parte Contratante terá o direito de designar 
por escnto a outra Parte Contratante uma ou mais empresas. 
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aéreas, com a finalidade de operar os serviços acordados nas 
rotas especificadas e de revogar ou alterar tais designações. ~ 

2. Ao receber tal designação, a outra Pa_rte Contratante 
concederá, sujeito" aos dispositivos dos§§ 3o e 4~ deste artigo, 
sem dempra, as autorizações operacionais à empresa aérea 
ou empresas aéreas designadas. 

a) O GovernO de Hong Kong terá o díreÍto ~e !ecuS-ãr 
conceder autorizações operâcionais referidas no § 2". deste 
artigo, ou impor condíções que Sej3m conSicte"rádas ne_cessárias 
para o exercício, por uma empresa ãêtea designada, dos direi
tos especificados no art. 3" § 2'.' deste Acordo, no c~so em 
que não esteja convencido que parte substancial da proprie
dade e o controle efetivo daquela empresa aérea pertençam 
ao GOverno da República Federativa do Brasil ou a seus nacio
nais. 

b) O Governo da República Federativa do Brasil terá 
o direito de recusar conceder as autorizações operacionais 
referidas no § z~ deste artigo, ou impor co{ldições que sejam 
consideradas necessárias para o exercício,~-por" uina empresa 
aérea- designada,_ dos direitos especificadás no art. 3~ J 2?, 
no caso em que não esteja cOnVencido que aquela empresa 
aérea seja inCOrporada como sociedade anónima ~ teilha sua -
sede principal de negócios em Hong Kong._ _ , _ 

4. As autoridades aeronáuticas de uma Parte Contra
tante podem exigir que uma empreSa aérea :designada pela 
outra Parte Contratante demonstre- cfue está habilítada, para 
atender às condições determinadas segundo leis e regulamen
tos normal e razoavelmente aplicados às operações de serviços 
aéreos internacionais por tais autoridades. 

5. Quanáo Uina empresa aérea tiver sido designada e 
autorizada, ela pode iniciar a operação dos serviços acordados, 
desde que cumpre os dispositivos aplicáveis deste Acordo. 

Artigo 5 

Revogação ou Suspensão 
de Autorização opet-adónâ.l 

1. Cada Parte Contratante terá o direito de revogar 
ou suspender uma autorizçaão operacional, para o exercício 
dos direitos especificados no art. 3~.§ 2? por uma empre_sa 
aérea designada pela outra Parte Contratante, ou impor condi
ções que sejam consideradas necessárias· para o exercfdo des
ses direitos: 

a) i) No ,caso do Governo de Hong Kong, em qualquer 
circunstância em que não esteja convencido que parte substan
cial da propriedade e o controle efeüvo d_aquela empresa aérea 
pertençam ao Governo da República Federativa do Brasil 
ou a seus naponais; 

ii) No caso do Governo da República Federativa doBra
sil, em qualquer circunstância em que não esteja convencido 
que aquela empresa aérea seja incorporada como sociedade 
anónima e tenha sua sede principal de negócios em Hong 
Kong; ou 

b) no caso em que aquela empresa aérea deixe de cumprir 
as leis e regulamentos de Parte Contratante que cone~~ aque
les direitos; ou 

c) se aquela empresa aérea de butra maneira deixa de 
operar conforme as condições estabelecidas segundo este 
Acordo. 

2. A menos que seja esSencial a imediata revogação ou 
suspensão da autorização operacional mencionada no pará
grafo 1 deste Artigo, ou a imposição de condições nele incluí-

das, para prevenir violaç_ões po~teriores de leis ou regula
mentos, tal direito será exercido _somente após con~ulta c~~-
a outra Parte Contratante. -

Artigo 6 
Aplicação de Leis e Regulamentos 

1. As leis e regulamentos de uma Parte Contratante, 
relativos à admissão ou à saída de sua área de aeronaves 
engajadas na navegação aérea internaciorial, ou à operação 
e à navegação de tais aeronaves enqua"n:to e·m sua área; serão 
aplicados às aeronaves da empresa aérea ou empresas aéreas 
designadas pela outra Parte Contratante sem diStínÇâó qUanto 
à nacionalidade, e serão cumpridos por tais aeronaves na en
trada, saída, ou durante sua permanência na área·aa primeira-
Parte Contratante. 

2. As leis e .os regulamentos de uma Paite Contratante, 
relativos a admissão ou a saída de sua área de passageiros, 
tripulações, carga ou mala postal, tais como regulamentos 
relativos a entrada, liberação, imigração, passapOrtes, alfân
dega e quarentena, serão cumpridos por ou em nome de tais 
passageiros, tripulações cargã-e ·mala postal da empresa aérea 
ou empresas aér:eas designadas pela outra Parte Contratante 
na entrada, saída ou durante_ sua _permanência na área da 
primeira Parte COntratante. 

3. Na aplicação- -das leis e dos regulamentos referidos 
neste Artigo à empresa aérea ou empresas aéreas designadas 
da outra Parte Contratante, uma Parte Contratante não dará 
tratamento mais favorável a suas próprias empresas aéreas. 

Artigo 7 

Reconhecimento de 
. Certificados t:; _Licenças 

Certificados de aeronavegabilidade, certifiC~uios de habi~ 
litação _e licenças, emitidos ou conva_lidados por uma Parte 
Contratante e ainda effi vigor, serão reconhecidos como váli
dos pela outra Parte Contratante para os objetivos de operação 
dos serviços acordados nas rotas especificadas, desde que tais 
certifiCados e liceriças sejam emitidos ou convalidados median
te, e em conformidade com, os padrões estabelecidos segundo 
a Conyenção ~obre. Aviação Civil Internacional, aberta para 
assinatura em Chicago, em 7 de dezembro de 1944. 

Artigo 8 

PrincípiOS Regendo a Ope-ração 
dos Serviços Acordados 

1. Haverá oportunidade justa e igual para as empres~s 
aéreas designadas das Partes Contratantes operarem os servi
ços acordados nas rotas especificadas. 

2. Na operação dos serviços acordados, as empresas 
aéreas designad~s de cada Parte Contratante levarão em conta 
os interesses das empresas aéreas designadas da outra Parte 
Contratante, a fim de não afetar indevidamente os serviços 
propOrcionados pelas últimas no todo ou em parte das mesmas 
rotas. . 

_ 3. Os _serviços acordados proporcionados pelas em_ pre
sas aéreas das Partes Contratantes terão Como característica 
uma relação estrita com as necessidades do público para trans
porte nas rotas especificada.s e te:ão co~? objetivo primá.rio 
a provisão, com base em razoávets coefiCientes de aproveita
mento ("load façtor"), de capacidade adequada para atender 
às necessidades atuais e as razoavelmente previsíveis para 
o transporte de passageiros e carga, incluind9 mala postal,_ 
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originãdos na·ou destinados à área da Parte Contratante que 
tenha designado a empresa aêrea. Provisá~ p·ara o transporte 
de passageiros e carga, incluindo mala postal. ambos embar
cados em ponros outros nas r?tas específicadas que não na 
área da Parte Contratante que designou a empresa aérea, 
será determinada de acordo _com os princípios gerais de que 
a capacidade será relacionada com: 

a) a demanda de tráfego de e para a ár~a_da Parte Contra
tante que tenha designado a empresa aérea; 

b) a demanda de tráfego da região através da qual passam 
os serviços acOrdados, levando em conta outros serviços esta
belecido_s pelas empresas aéreas dos Estados compreendidos 
naquela região; - · -

c) os requisitos de operação direta da empresa aérea. 
4. A capacidade a ser proporcionada nas rotas especifiR 

cadas será a que for determinada juntamente, de tempos em 
tempos, pelas Partes Contratantes. 

Artigo 9 
Tarifas 

1. As tarifas--a se-fein- aptiddas pelas empresas a~reas 
designadas pelas Partes Colltratantes, para n transporte entre 
Hoilg Kong e o Brasil,_ serãQ aquelas aprovadas pelas autoriR 
dades aeronáuticas de ambas as Partes -contratantes e serão 
estabelecidas em nível razoável, levandoRse em consideração 
todos os fatores pertinentes, incluindo custo de operação dos 
serviços acordados, interesse dos usuários, fucro razo-ável e 
tarifas de outras empresas aéreas operando em toda ou em 
qualquer parte da mesma rota. _ _ __ _ _ 

2. As tarifas mencionadas no parágrafo 1 deste Artigo 
poderão ser acordadas pelas empresas aéreas das Partes Con~ 
tratantes que pretendam a aprovação das tarifas, as quais 
poderão consultar outras empresas aéreas;- operando em toda 
a rota ou em parte da mesma. antes de propor tais tarifas. 
Todavia, não será negado a uma empresa aérea designada 
propor, nem à!i" autoridades aeronáuticas daS ParteS Contra R 
tantes aprovar qu-alquer tarifa, se aquela empresa aérea não 
conseguir obter a concordância da outra empresa aérea desig
nada sobre tal tarifa, ou pelo fato de nenhuma outra empresa 
aérea designada estar operando na mesma rota. A_s referências 
neste e no parágrafo anterior a -·•mesma tôta-·•· dizem respeito 
à rota operada, não à rota especificada. 

3. Qualquer tarifa prOposta para 6- cransporte entre 
Hong Kong e Brasil será registrada com as autoridades aero~ 
náuticas das Partes Contratantes pela empresa aérea ou em R 
presas aéreas pretendendo _sua ap~ovaçã~, de tal fo~ma que 
as autorídades aeronáuticas possam separadamente requerer 
o detalhamento·ctos itens especificados na alínea h do ~rt. 
1 deste Acordo. A tarifa será registradã. nO-irilniriw 60 {séSsen
ta) dias (ou num ntenor~comcYa.S autOridades aeronáuticas_ 
das Partes Conti"atarites póSSam ac6i"dãi) antes da data pro-_ 
posta de efetivação. A tarifa proposta será consíderãaiCOrilo _ 
tendo sido registrada com as autoridades aeronáuticas de uma 
Parte Contratante, na data em que for recebida por aquela 
autoridade aeronáutica. · 

4. Qualquer tarifa proposta poderá ser aprovada pelas 
autoridades aeronáuticãS-de uma Parte Contratallte a qualquer 
momento e, desde que tenha sido regist~ada em consonância 
com o parágrafo 3 deste artigo, será cOnsiderada aprovada 
pelas autoridades aeronáuticas daquela Parte Contratatante 
ex-ceto se, dentro de 30 (trinta) dias (ou num períâdo menor 
como aS autoridades aeronáuticas das Partes Contratantes pos- ~ 

~am acordar) após a data do registro, aS autOridades aeronáu-

ticas de uma Parte Contratan~e tenham informado às autori
dades aeronáuticas da outra Parte Contratante, por escrito, 
a sua desaprovação à tarifa propo-sta. 

5. Se uma nota de desaprovação for dada de acordo 
com as provisões do parágrafo 4 deste artigo ,--as autoridades 
aeronáuticas das Partes Contratantes poderão determinar a 
tarifa em conjunto. Com este propósito, uma Parte Contra
tante poderá, dentro de 30 (trinta) diaS da entrega- da nota 
de desaprovação, solicitar cOnsultas entre as autor~dades aero
náuticas das Partes Contratantes, as quais serão realizadas 
dentro de 30 (trinta) diaS da data em que a outra Parte Contra
tante tiver recebido tal solicitação por escríto. _ 

6. Se uma tarifa não ror apfovada pelas autoridades 
aeronáuticas de uma Parte Contratante de acordo com o pará
grafo 4 deste artigo, e se as autoridades aeronáuticas das 
Partes Contratantes não conseguirem determinar a tarifa em 
conjunto e de acordo com o parágrafo 5 deste artigo, -a diver
gência sefá resolvida conforme os dispositivos do artigo 17 
deste Acordo. 

_ 7. Sujeito ao parág~afõ 8 deste artigo, uma tarifa estabe
lecida de acordo com prÇlviªões deste artigo perma~eccrá váli
da até- que uma tarífa sUbstituta tenha sido estabelecida. 

8. Exceto com o acordO das autoridades aeronáuticas 
de ambas as Partes Contratantes, e por um ·período que elas 
possam concorda!, a validade de uma tarifa não será prorro
gada em conseqüência do parágrafo 7 deste ar~igo: 

a) quando uma tarifa tenha uma data de término, por 
mais de 12 (doze) meses após aquel_a data; __ 

b) quando uma tatifa não tenlia dã.ta de término, por 
mais de 12(doze) meses após a data na qual uma tarifa sUbsti
tuta for registrada com as autoridades aeronáuticas das Partes 
Contratantes, por uma empresa aérea desginada de uma Parte 
Contratante. 

9. a) As tarifas a serem cobradas pelas empresas aéreas 
de Hong Kong para transporte entre o Brasil e outro Estado 
serão sujeitas ã aprovilçãó das autoridades aeronáuticas do 
Brasil e, quando aprovado, do outro Estado. As tarifas a 
serem cobradas pelas empresas aéreas designaàas peJo Brasil 
para o transporte entre Hong Kong e um Estado que não 
o Brasil serão sujeitas à aprovação das autOridades aeronáu
ticas de Hong Kong e, quando aprovado, do outro Estado. 

b) Uma tarifa não será aprovada para tal transporte, ex
ceto se tiver sido registrada pela empresa aérea designada 
de uma Parte Contratante, que tenha solicitado aquela aproR 
vação das autoridades aeronáutiCas da outra Parte Contra
tante, de tal fonna que as autoridades aeronáuticas da outra 
Parte Contratante possam requerer a ápresentaçâ9 do detalha
menta dos itens especificicados na alínea h do art. 1 deste 
Acordo e no mínimo 90 (noventa) dias (ou num período menor 
com o qual as autoridades aeronáuticas da outra Parte Contra
tante possam concordar, para um caso particUiaiJ antes da 
data proposta de efetivação. · 

cJ-As autoridades aeronáuticas de uma Parte Contratante 
poderão retirar a aprovação de qualquer tarifa aprovada para 
um transporte, dando um prazo de 90 (noventa) dias para 
a empresa aérea da outra Parte Contratante que esteja cobran~ 
do tal tarifa. Aquela empresa deixará de cobrar tal tarifa 
ao final daquele prazo. 

Artigo 10 
Direitos AlfandegáriOs 

1. Aeronaves operadas em Serviços aéreos -mtetn:aciõ:. 
naís p6las empresas aéreas designadas de uma Parte Contra-
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tante, seu equipamento regular, combustíveis, lubrificantes, 
suprimentos técnicos de consumo, sobressalentes incluindo 
motores, suprimentos de bordo (incluindo mas não limitáâos 
a comida, bebidas e fumo), que se encontram a bordó de 
tais aeronaves, ficarão isentoS pelá outra Parte Contratante, 
na base de reciprocidade, de todas os direitos alfandegários, 
impostos e taxas semelhantes e encargos que não se baseiam 
no custo dos serviços prestados na chegada, desde que_ tal 
equipamento regular e demais itens permanççam a bordo da 
aeronave. 

2. Equipamento regular, combustíveis, lubrificantes, 
suprimentos técn-iCos de consumo, sobressalentes incluindo 
motores, suprimentos de bordo (incluindo mas não limitados 
a comida, bebidas e fumo), asSim como bilhetes aéreos. conhe
cimentos aéreos, qualquer material impresso com o símbolo 
da empresa designada de uma Parte Contratante e material 
publicitário comum distribuído gratuitamente por aquela em
presa aérea designada, introduzidos na área da outra Parte 
Contratante- poi Ou so_b a_responsabilidade daquela empresa 
aérea designada. ficarão isentos pela outra Parte Contratante, 
na base de_ reciprocidade, de todos os dire"itoS alfandegários, 
impostos e taxaS semelhantes e encargos que não s_e bas_eiam 
no custo dos serviços prestados na _chegada. mesmo quando 
tal equipamento regular e demais itenS venham a ser utilizados 
em qualquer parte de um vôo realizado sobre a área da outra 
Parte Con-tratante. ----

3. O equipamento regular e Os demais itens cltados nos 
parágrafos 1 e 2 deste Artigo poderão ficar sob a supervisão 
ou o controle das autoridades aduaneiras da outra Parte Con-
tratante. 

4. O equipamento regular e os-deiri:áls"itens- cíiádos nO 
paragrafo 1 deste Artigo poderão ser desembarcados na área 
da (lUtra Parte Contratante, coin 3. -:iiutoriiação das autorid3.des 
aduaneiras daquela outra Parte Coiltrataiite-. NeSsas i::irCuns-
tãncias, tal equipamento regulãr e taís-lte!fi-gº~~rãó!_na._!;>ase 
de reciproCidade, das isenções estabelecidas no parágrafo 1 
deste Artigo, até que venham a ser reexPortados ou, de outra 
forma, utilizados de conformidade com os regulamentos adua
neiros. As autoridades aduaneiras daquela outra Parte Contra
tante poderão, entretanto, estabelecer que tal equipamento 
regular e tais itens fiquem sob sua supervisão até aquela oca-
sião. -

5. As isenções estabelecidas neste Artigo serão~ambém 
válidas quando uma empresa aérea designada de uma Parte 
Contratante concluir eriienâimento.s com uma o"utra empresa 
aérea ou empresas aéreas, com vistas ao empréstirrio ou trans
ferências, na área, com vistas ao empréstimo ou transferência, 
na área da outra Parte Contratante, do equipamento regular 
e dos outros itens mencionados_ nos parágrafos 1 e 2 deste 
a Artigo, desde que aquela outra empresa aérea ou empresas 
aéreas desfrutem igualmente de tais isenções daquela outra 
Parte Contratante. 

6. Bagagem e carga, em trânsito_ direto pela área de 
uma Parte Contratante, ficarão isentas dos direitos alfande
gários, impostos e taxas semelhantes e encargos que não se 
baseiam no custo dos serviços pre~stados na chegada. 

Artigo 11 

Segurança da Aviação 

1. Cada Parte Contratante reafirma que s_ua obrigação, 
perante a outra Parte Contratante de promover a segUrança 

da aviação civil contra atas de interferência ilícita. Constitui 
parte integrante deste Acordo. Cada Parte Contratante atua
rá, em particular, de conformidade com os dispositivos de 
segurança da aviação constantes da Convenção- sobre Infra-: 
ções e CertOS Outros A tOs PratiCados a Bordo de Aeronaves. 
assinada em Tóquio em 14de setembro de 1963, da Convenção 
para a Repressão do Apoderamento Ilícito de Aeronaves, 
assinada na Haia em 16 de dezembro de 1970 e da Convenção 
para a Repressão aos A tos ilícitos contra a Segurança da A via
ção Civil, assinada em Montreal em 23 de setembro de 1971. 

2. Cada Parte Contratante receberá, mediante solicita
ção, toda a assistência neceSSárià. da outra Parte Contratante 
para a prevenção contra atos de apoderamento ilícito de arona
ves civis e outros a tos "ilícitos contra a segufaitça-de tais aerona
ves, seus passageiros e tripulações, aeroportos e facilidades 
de navegação aérea;· e· qualquer outra ameaça à segurança 
da aviação civil. 

3. As Partes Contratantes agirão, no seu relacionamen
to mútuo. em conformidade com os dispositivos aplicáveis 
de segurança da aviação, estabelecidos pela Organização .de 
Aviação Civil Internacional e designados como Anexos à Con
venção sobre Aviação Civil Internacional, aberta para assina
tura em Chicago, no dia 7 de dezembro de 1944. Cada Parte 
Contratante exigirá que os operadores de aeronaves de suas 
matriculas ou operadores de àeronaves, tendo sua sede comer
cial principal ou domicílio em sua área, bem como as adminis
trã.Ções de aeropoi'tóS na SU_a_ área, ajam de conformidade 
com os mencionados dispositivos de segurança da aviação. 

4. Cada Parte Contratante _conç_orda em que tais opera
dores de aeronaves possam ser requeridos a observar as dispo
sições sobre a segurãllç-a da aViação menCiOnadas no-paiágrafo 
3 deste Artigo, exigidas pela outra Parte Contratante em rela
ção à entrada, saída, ou permanência na área daquela outra 
Parte Contratante~ Cã.da Parte Contratante assegurará que 
medidaS adequadaS sejam efetivamente aplicadas dentro da 
sua área para proteger as aeronaves e inspeciOnar oS passa
geiros, as tripulações, as bagagens de mão, as bagagens, a 
carga e as provisões de bordo, antes e durante o embarque 
ou _o carregamento. Cada uma das Partes Contratantes dará, 
também, especial consideração a qualquer solicitação da outra 
Parte Contratante, com vista 3 adotar medidas especiais e 
raz.oáveis de segurança para combater uma ameaça específica. 

5. Quando ocorre_rc incidente _ _9u ameaça de incidente 
de apoderamento ilícito de aeronaves civis ou de outros ates 
ilícitos contra a segurança de tais aeronaves, seus passageiros 
e suas tripulações, de aeroportos ou de facilidades e serviços 
de navegação aérea, cada Parte Contratante auxiliará a outra 
Par;te_ Contratante, ~acilitando as comunicações e outras medi
das aproPriadas p3ra pôr fim rápido e de forma segura a 
to~o incidente ou ameaça de incidente. 

Artigo 12 

Fornecimento de Estatísticas 

As autoridades aeronáuticas de cada Parte Contratante 
fornecerão às autoridades aeronáuticas da outras Parte Con;. 
tratante. a pedido, dados estat~sticos períodicos e outros, como· 
se fizerem razoavelmente necessários, com o objetivo de estu
dar a capacidade oferecida nos serviços acordados pelas em
presas aéreas designadas daquela Parte Contratante. Tais daM 
dos incluirão todas as informações necessárias para determinar 
o quantitativo do tráfego transportado por aquelas empresas 

· aéreas nos seMços ácordados e o tráfego originado ou desti-
nado à área da outra Parte Contratante._ ' 
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Artigo 13 

Coriversão e- Remessa_ de Receitas 

1. As empresas aéreas designadas de Hong Korlg ierão 
o direito de converter e remeter do Brasil para Hong Kong,_ 
a pedido, as receitas locais excedentes às somas desembolsadas 
no local. As empresas aé_reas designadas do Brasil terão o 
direito de converter c remeter de Hong Kong para o Brasil, 
a pedido, as receitas locais excedentes às_somas desembolsadas 
no local 

2. A conversão e a remessa de tais receitas serão pefmi
tidas sem restrição, à taxa de câmbio aplicável a essas transa
ções e que _esteja em vigor -·na época em que -tais receitas 
forem apresentadas para conversão e remessa~ e não eStarão 
sujeitas a quaisquer encargos, cxceto_ os_ normalmente cobra-

dos pelos bancos na execução de tais conversão e remessa. 

Artigo 14 

Representação de 
Empresas Aéfeas e Vendas 

1. As empresas aére-as designadas de cada parte Contra
tante terão o direito, de acordo com as leis e _regulamentos 
da outra Parte Contratante relativos ~ entrada, residência. 
e emprego, de trazer e manter. na área da outra Parte Contra
tante, aquelas pessoas de seus quadros administrativos, iécnf
co~ operacional e outros __ es_p_eciali_sta~~ que sejam necessários 
para a provisão dO transporte aéreo. · · 

2. As empresas designadas de cada Parte Contratante 
terão -O direito de proceder à comercializaçAq_ do tq:msporte 
aéreo na área da outra Parte Contratante, diretamente ou 
através de agentes. A-~ empresas aéreas desig_nadas çle c_ada 
Parte Contratante te rã~ o direito de _comercializar e qualquer 
pessoa terá a liberdade para adquirir tal transporte, em moeda 
local ou em qualquer outra moeda livremente conversíVel. 

Artigo IS 

Tarifas Aeronáuticas 

1. Uma Parte Contratante não cobrará ê>u-·permitirá que 
sejam cobradas das empresas aéreas designadas da outra Parte 
Contratantes tarifas aeronáuticas ·superTõ-res- à-s CObradas--de 
suas próprias empresas aéreaS. _qUe_ operam serviços aete-õs 
internacionais semelhantes 

2. Cada Parte Contratante encorajará a realizaçãO de
consultas sobre tarifas aeronáuticas -entre suãs á.Utórida-des 
competentes e as c'inprcsaS aéreaS qUe ·se-- Utiliza-m-dos serviços 
e das facilidades proporcionadas por aquelas autoridades, 
quando factível por intermédio das organizações repres-en
tativas das empresas aéreaS. Propostas de alteração nas tarifas 
aeronáuticas deveriam ser comunicadas a tais usuáriQS com 
razoável antecedência, p·ara permitir-lhes expressar seus pon
tos de vista antes que as alterações sejam feitás. Cada Parte 
Contratante, além disso, encorajará Suas autoridades compe
tentes e usuários a trocarem informações_ relativas às tarifas 
aeronáuticas. 

Artigo 16 

Consultas 

Cada Parte Contratante pode, a qualquer momeyt5>, soli
citar consultas sobre implementação, interpret3Çã0, aplicação 
ou emenda deste Acordo. Tais consultas, que podem ser reali
zadas entre as autoridades aeronáuticas das Partes COntra
t.antes, terão inícíO dentro de 60 (sessenta) dias a contar da 

data em que a_ ?Utra _ P~rte Co_ntratante receber tal pedido 
- - por ·escrito, a menos que seja acordado de outra forma pelas 

Partes Contratantes. 

Artigo17 

Solução de Divergências 

1. Se qualquer divergê'ncia surgir entre aS -Partes Con
tratantes relativamente à interpretação- bü à aplicação deste 
Acorçio, as Partes Contratantes envidarão, em primeiro lugar. 
esforços para solucionáwla mediante negociação. 

2. Se as Partes Contratantes não obtiverem, por negocia-
- ção,"uma solução para a divergência, esta p~oderá ser siibine

tfda a uma pes-sóa ou órgão como acordado por elas ou, a 
pedido de uma Parte Contratante, será submetida à decisão 
de um tribunal de três árbitros, que será cónstitilído da seg~in
te forma: 

a) dentro de 30 (trinta) dias após o recebimento da solici
tação de arbitragem, cada Parte COntfatãnte nomeará um 
árbitro. Um nacional de um Estado que possa ser considerado 
como neutro em· relação à divergência, o qual atuará como -
presidente do tribunal, será designado como o terceiro árbitro, 
mediante acordó entre os dois árbitros, dentro de 60 (sessenta) 
dias após a designaçãO do segundo; 

b) se dentro dos limi(es do prazo acima especificado qual
qUir designação não for feita, uma Parte Contratari:te poderá 
solicitar ao Presidente do. Conselho da Organização de A via-
ção Civil Internacional para fazer a necessária designação den
tro de 30 (trinta) dias_._ Se o Presidente se considerar nacional 
de um Estado que não pode ser tido como neutro em relação 
à divergência, o Vice-Presidente que se seguir na hierarquia, 
que não seja desqualificado pelo mesmo motivo, fará a desig
nação. 

3. Exceto como está.belecido a seguir neste Artigo ou 
se acordado de outra forma pelas Partes Contratant~s, o tribu
nal determinará os limites da sua j~risdição e estabelecerá 
seu próprio proCédimento. Por oríentação dO irib.Unal, ou 
por sOlicitação _de uma Parte Cqntratante, uma reunião, para 
determiit"ai-Os pontos exatos a serem arbitraçlos_e_ os procedi
mentos específicoS a ~r~.J!l seguidos, será realiz~da em um 
período não superior a 30 (trinta) dias depois que o tribunal 
estiver totalme:nfe constitUído. 

4. Exceto se acordado de outra forma pelas Partes Con
tratantes ou determinado pelo. tribunal, cada Parte Contraw 
tante submeterá um_ mem~rando dentro de 45 (quarenta e 
cinco) diaS depoiS -que o tribunal estiver totalmente consti
tuído. As réplicas deverão.ser apresentadas até 60 (sessenta) 
dias mais tarde. O tribunal realizará uma audiência pdt SOlici
tação de uma Parte Contratante ou, a seu arbítrio, dentro 
de 30 (trinta) dias depois de ter v_encido o prazó para réplicas. 

5. O triburial procurará dar uina- decisão por escrito _ 
dep.tro de 30 (trinta) dias_ depois da conclusão da audiência 
ou. se nenhuma audiência tiVer sidO realizada, depois da data 
em que as réplicas tiverem Sido apresentadas. A decisão será-
tomaQ,a por maioria de votOS. -

6. Uma Parte Contratante poderá apresentar um pedido 
de esclarecimento sobre a decisão dentro de 15.(quinze) dias 
após o seu recebimento e tal esclarecimento será emitido den
tro de 15 (quinze) dias após tal pedido. 

7. A decisão do tribunal será acatada pelas Partes Con
_tratantes. 

8. Cada Parte Contratante custeará as despesas do árbi
tro que designar. As outras despe-sas do tribunal serão dividi-
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das igualmente pelas Partes Contratantes. incluindo qu_aisquer 
despesas realizadas pelo Presidente ou Vice-Presidente do 
Coi::J.selho da OrganizaÇão de Aviação Civillnternacional,_em 
decorrência dos procedimentos no § 29, alínea b, deste artigo. 

Artigo 18 
Emenda 

Qualquer emenda a este Acordo, incluindo qualquer 
emenda que possa ser necessãíia:devido a qualquer convenção 
multilateral, que venha a ser aplicada no futuro por ambas 
as Partes Contratantes, será aCordada pelas Partes Contra
tantes, e entrará em vigor em data a ser determinada por 
troca de notas por escrito entre as Partes Contratantes, indi
cando que todos os procedimentos necessários foram por elas 
concluídos. 

Artigo 19 
Denúncia 

Uma Parte Coi:ttratante pcidefá, a qUalquer monleriiO, 
notificar por escrito a outra Parte Co~trat_ante ~ua decisão 
de denunciar este Acordo. Este Acordo deixará de vigorar 
à meia-noite (no local do recebimento da notificação) imedia
tamente antes de se completar o primeiro ano da data do 
recebimento de tal notifiCação pela -Outfa Parte Coniratan_te, 
a menos que tal nota seja retirada de comurri aCordo, antes 
de expirar esse prazo. 

Artigo20 
Registro na Organização de 
Aviaçã_o Civil Internacional 

Este Aco-rdo e qualquer emend~_ ao ~esmo s~rão_ regis
trados na Org3riziaÇão de Aviação Civil Internacional. 

Artigo 21 
Entrada em Vigor 

Este Acordo _será aplicado provisoriamente a partir da 
data da assinatura e entrará em vigor logo que as Partes Con
trantantes forem mutuamente notificadas, por escrito, de que 
todos os procedimentos necessários tenham sido concluídos. 

Em testemunho do que, os abaixo-assinados, devidamen
te aulorizados por seus respectivos Governos, assinam o pre
sente Acordo. 

Feito em duplicata, em Hong Kong, aos 6 dias do més 
de setembro de 1991, nos idiomas português e inglês, ambos 
os textos sendo igualmente válidos. 

Pelo Governo a-a Repúblicã FederatiVa do Brasil, Pelo 
Governo de_ Hong Kong. 

ANEXO 
Quadro de Rotas ~ 

Seção-1 
Rotas a serem operadas pela empresa aérea ou empresas 

aéreas designadas por Hong Kong: 
Hong Kong- pontos intermediárioS- pontos· no.Brasil

-pontos além. 
Notas: 

1. Os_ pontos a serem servidos nas rotas acima especifi
cadas deverão ser determinados de comum acordo pelas Partes 
Contratantes. 

2. A empresa aérea ou as empresas aéreas designadas 
por Hong Kong poderão, em qualquer ou em- todos os vôos, 
omitir escalas Constantes das rotas acima especificadas, e pode
rão servi-las em qualquer ordem, desde que os serviços acorda
dos nessas rotas comecem em Hong Kong. 

3. Nenhum tráfego poderá ser embarcado em um ponto 
intermediário ou em um ponto além, e desembarcado em 
esCalas no Brasil~ ou vice-versa, exceto como venha a ser 
mutuamente acordado, de tempos em tempos, pelas Partes 
Contrantantes. 

4. Nenhum ponto no território principal da China pode
rá ser usado como ponto intermediário ou ponto além. 
Seção 2 

Rotas a serem operadas pela empresa aérea ou empresas 
aéreas designadas pelo Brasil. 

Pontos no Brasil -pontos intermediários- Hong Kong 
--:_pontos além. 
Notas: 

L Os pontos a serem servidos nas rotas acima especifi
cadas deverão ser determinados de comum acordo pelas Partes 
Contratantes. 

2. A empresa aérea ou as empresas aéreas deSignadas 
pelo Brasil pode'rão, em qualquer ou em todos os vôos, omitir 
escalas constantes das rotas acima especificadas, e poderão 
servi-las em qualquer ordem, desde que os serviços acordados 
nessas rotas comecem em pontos no Brasil. 

3. Nenhum tráfego poderá ser embarcado _em um ponto 
intermediário ou ern um- po-nto além, e desembarcado em 
Hong Kong, ou vice-versa, exceto como venha a ser mutua
mente acordado, de tempos em tempos, pelas Partes Contra-
tantes. __ __ --- -:- -

-4~- -Nenhvm ponto nO território principal da China pode
rá ser usado como ponto intermediário ou ponto além. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Chagas Rodrigues, l'! Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência, nos termos do art. 48, item zs-; do -
Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 8, DE Í994 

Aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos 
Regulares, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasi~ _e o Governo da República Portuguesa, 
e~ "~rasilia, em 7 de maio de 1991. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. _l'! _É aprovado o texto do Acordo sobre Trans

portes Aéreos Regulares, _celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República Portu
guesa, em Brasília, em 7 de maio de 1991. 

Parágrafo único. -~stã6 sujeitos à aprovação do Con
gresso-Nacional quaisquer a tos que possam resultar eril -revisão 
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Fede
ral, _acarrC:tem encargOs ou CoiiiprorriissOs graVOsoS ã.o patri
mónio nacional. 

Art. 2'! Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. . · ~ ~ ~· ~ ~~ 

senado Federal, 7 de fevereiro de 1994.- Senador Cha
gas Rodrigues, l'! Vire-Presidente, no exercício da Presidência. 

ACORDO SOBRE TRANSPORTES AÉREOS 
REGULARES ENTRE O GOvERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

E O GOVERNO DÁ REPÚBLICA PORTUGUESA 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo da República Portuguesa 
(doravante denomina~os "Partes Contratantes"), 
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animados pelo desejo de desenvolver serviços aéreos re~ 
guiares entre os dois países, que permitam àssegurat mediante 
comunicações rápidas os vínculos amistosos _e de cooperação 
internacional entre os povos· brasileiro e português; 

conscientes da necessidade de que esses serviços -se -desen~ 
volvam de maneira ordenada, numa base de reciprocidade, 
e pela forma mais econômicã.· que seja cõfu.Jiafível cOin--ã-§egu-
rança das operações e o interesse pUblico; ---

considerando que é necessário aplicar a esses serviços 
os princípios e as disposições da ConVenção sObre A viação 
Civil Internacional, concluída em Chicago em 7 de dezembro 
de 1944, por intermédio de Plenipotenciários devidamente 
credenciados, atuando dentro dos limites das faculdades que 
lhes foram conferidas e tendo presente as obrigações interna~ 
cionais assumidas pelos dois países, 

convieram o seguinte: 
Artigo I• 

Terhliriologia 

Para efeitos do pre_sente Acordo, os_ termos seguintes 
signficam: , 

I. "Acordo .. - O Acordo propriamente dito, o seu 
Anexo e o seu Quadro de Rotas e quaisquer emendas a este 
Acordo ou ao seu Anexo ou ao seu Quadro de Rotas, introdu
zidas nos termos previstos no próprio Acordo. 

II. "Terrrit6rio"- em relação a um Estado, compreen
de as regiões terrestres, as águas terfitcirüiiS a eraS ãajacentes, 
a plataforma co-ntinental submarina e o espaço aéreo que 
se encontram dentro dos limites e sobre os quais o dito Estado 
exerça a sua soberania. 

III. "Autoridades aeronáutic3s" - no caso da -Repú
blica Federativa do Brasil, o Ministério da Aeronáutica e, 
no caso de Portugal, o Ministério das Obras Públicas, Trans~ 
portes e Comunicações - Direção_Geral da Aviação Cfvil 
ou, em ambos os casos, a pessoa ou- organismo que estiver 
legalmente autorizado a exercer funções atualmente da com
petência das mencionadas Autoridades. 

IV. "Empresa de~!gna~a" -~ a_ ~q~presa de transporte 
aéreo que o Governo de uma Parte Contratante houver notifi~ 
cado ao Governo dã outra Parte--CoDiratanle-Que é a ·empresa 
que irá explorar os serviços aéreos em confOrriiidade com 
o Quadro de Rotas especificado no presente Acordo e que 
haja sido aceita pela o-utra Parte Contratante nos termos do 
disposto no artigo 3o 

V. ''Serviço Aéreo"- todo __ o_ serviçO aéreo_regular 
realizado por aeronaves· para o transporte público de passa~ 
geiros, efou cargã e/ati- niala postal. _ _ ~ 

VI. "Serviço aéreO internacional'' --todo o serviço aé
reo que passa pelo espaço aéreo sot?re o tenitóriO--de mais 
de um Estado. 

VII. "Empresa de transporte aéreo" - a empresa de 
transporte aéreo que ofereça ou explo_re um serviço- aéreo 
internacional. 

VIII. "Escala não comercial"- todo o pouso para fins 
outros que não-o embarque ou desembarque_de passageiros, 
carga e mala postal. 

X. "Tráfego luso-brasileiro"~- todo o -tráfegO movi~ 
mentado no setor entre o Brasil e Portugal, com exceção 
do que se limite a mudar de serviço sem interromper volunta
riamente a viagem quer no Brasil, quer em Portugal. Para 
efeitos desta definição, não será considerada como "inter~ 
rupção voluntária de viagem" _qualquer interrupção não supe~ 
rio r a 24 horas. 

Artigo 2• 
Concessão de Direitos 

I. Cada Parte Contratante concede a outra Parte Con
tratante os seguintes direitos para a exploração de serviços 
aéreos internacionais pela empresa aérea designada pela outra 
Parte Contratante: 

a) Sobrevoar o território da outra Parte Contratante; 
b) Pousar, no citaÇo ter_ritóri_o, para fins não comerciais; 
c) Pousar, no citado territ6rio, nos termos e nas rotas 

definidas no Anexo e no Quadro de Rotas, com o objetivo 
de_ embarcar e desembarcar tráfego internacional de passa
geiros, carga- e mala postal, transportado separadamente ou 
em combinação. 

II~ NenhUm dispositiVO d-eSte Acordo -conferirá à empre
sa aérea designada de uma Parte Contratante o privilégio 
de embarcar, no território da outra Parte Contratante, passa~ 
geiros, carga e mala postal destinados a outro ponto no territó~ 
rio daquela Parte Contratante. 

Artigo 3' 
Desigllação e Autorização 

L Cada uma das Partes Contratantes deverácomunicar 
por escrito à outra Pa"rté Contratante a designação ou substi~ 
tuição da empresa de transporte aéreo que realizará os serviços 
aéreos acordados nas rotas especificadas. 

II. Ao receber a referida designação, a outra Parte Con~ 
tratante deverá, atendidas as disposições dos incisos 'III" e IV 
do presente Artigo, conceder sem demora à empresa de trans
porte aéreo designada as autorizações necessárias para eXplo
ração dos serviços acordadOs. 

III. As autoridades aeronáuticas de uma das Partes 
Contratantes poderão exigi[ que a empresa de transporte aé-~ 
reo designada pela outra Parte Contrantante demonstre, em 
conformidade com as disposições da citada Convenção de 
Chicago, que está em condições de cumprir com as obrigações_ 
prescritas nas leis e regulamentos aplicados pelas ditas Autori
dades para a exploração dos serviços- aéreos iritemacíonais. -

IV. Cada uma das Partes Contratantes terá ·o· direito 
de negar ou revogar as autorizações mencionadas no inciso 

-II do presente Artigo, quando não esteja Comprovado que 
uma parte substancial da propriedade e o controle efetivo 
da empresa pertencem à Parte Contratante que designou a 
empresa ou aos seus nacionais. -

V. Tão logo uma empresa de transporte aéreo haja sido 
dess~_modq_designada e autorizada, poderá começara-qual
quer momento a explorar os serviços acordados, desde que 
tenham sido aprovados os seus horários e que estejall). em 
vigor, em tais serviços, tarifas em conformidade com as dispo
sições do presente Acordo. 

IX. "Tarifa" - o preço do transporte de pãssageiros, 
bagagem e carga e, de uma maneira geral, as condições de ·~rtigo 4~ -- Revogação da Autorização 
transporte às quais se aplicam, assim como os preços· e condi-
ções relativas aos serviços de agência e outros serviços auxiliil~ I. Cada -uma das Partes Contratantes se reserva o -direito 
res, com exceção, contudo, das remunerações e condições· · · de revogar a autorização concedida à empresa de tranSporte 
rel.ativas ao transporte de correío. aéreo designada pela outra Parte Contratante, ou de suspen-
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cter o exeicício Pela ctíta emp-resa --dos ctireitos especifi~,ctos 
no presente Acordo_: 

1. quando não esteja comprovado qUe uma parte subs~ 
tancial da propriedade e o controle efetivo dessa empresa 
se achem em mãos da Parte Contratante que designou a em
presa ou de seus nacionais; 

2. quando essa empresa não cumpra as leis e regula
mentos da Parte Contratante que conceda tais direitos; 

3. qUando a empresa deixe de explorar os serviç-os auto
rizados. dentro das condições prescritas no presente Acordo. 

II. Cada uma das Partes Contratantes poderá impor 
as condições que julgue necessárias para o exercício dos direi
tos especificados no presente Acordo. nos casos dos itens 
2 e 3 do inciso I. -

III. A menos que a imediata revogação, suspensão ou 
impOsição de con_~ições sej_at:n_~~-'?_~iais para ·impedir novas 
infrãções das leis ou regulamentos, as medidas previstas so
mente serão tomadas após consulta à outra Pane Contratante. 
A consulta terá início"-dentro de um prazo de 60 
(sessenta) dias, a partir da respectiva notificação. 

Artigo 5• 
Aplicação de Leis 

I. As leis e regulamentos de: u!Ua Parte Contratante 
relativas à entrada, permanência ou saída de aeronaves utiliza
das em serviços aéreos internacionais ou ainda à operação 
de tais aeronaves durante a sua permanência dentro dos limites 
do seu território,-se aplicarão às aeronaves da empresa aérea 
designada pela outra Parte Contratante. 

II. As leis e regulamentos de u~a: Parte Contrata11te 
relativos à entrada, permanênCi-a -ou saída de passageiros, tri
pulações, bagagens, mala postal e carga. assim como os trâmi
tes para a entrada ou saída do país, imigração, alfândega 
e as medidas sanitárias, se aplicarão também, no referido 
território, aos passageiros, tripulações. bagagens. mala postal 
e carga transportados pela empresa aérea designada pela outra 
Parte Contratante. 

Artigo 6D 
Direitos.-Impostos e Taxas 

I. Com o firii de evitar práticas discriminató"rias e· assegu
rar igualdade de tratamento, fiCa estalJCICdaO que: 

1. as taxas e outros gravaf11eS quf! __ '!~?-~as Par_tes Con· 
tratantes imp-onha ou permita sejam ii:npostos à empresa desig· 
nada pela outra Parte Contratante para uso de aeroportos 
e outras facilidades. não serão superiores às taxas e gravames 
cobrados das aeronaves de sua bandeira empregadas em servi
ços internaciona-is semelhantes, pelo uso de tais aeroportos 
e facilidades~ 

2. os combustíveis, óleos lubrificantes e peças sobres~a
lentes introduzidos no território de qualquer das Partes Con
tratantes,_ por uma empresa designada por uma das Partes, 
ou por conta da mesma, para o uso exclusivo das aeronaves 
desta última, receberão um tratamento tão favorável como 
o concedido à empresa nacional ou à nação mais favorecida, 
no que respeita a direitos aduaneiros, taxas de inspeção e 
outros gravames nacionais, pela Parte Contratante em cujo 
território se haja importado tais bens; 

3. as aeronaves de uma das Partes Contratantes utiliza
das na exploração dos serviços conve-ncionados, e os combus
tíveis, óleos lubrificantes, peças sobressalentes, equipamento
normal e provisões de bordo incluindo alimentos, bebidas 

. .. 

_ _ _ _ _ -- _ 
0
-- o. ___ o__ • 

e fab:JcO-e oufios prodl!tos destinados à venda, em quantidades 
limitadas. aos passageiros. durante o vôo, que se encontrem 
a bordo das aeronaws da empresa designada de _uma Parte 
Contratante, estarão isentOs, tanto à c·Ilfrada quanto à saida 
do território da outra Pane Contratãhte. de direítos adua
rieiros, taxas de ilisi)eçãO ou impostos semeih.antes,_mesmo 
quando tais aeronaves os utilizem durante o võo sobre. o_ dito 
território. 

II. Os hens enumerados no inciso 1.3 precedente e obje
to de isenção pelo mesmo estabelecido não poderão serdesem
harcados da aeronave no território da outra Parte Contratante 
sem o consentimento de suas autoridades aduaneiras, e ficarão 
sujeitos ao controle des~as autoridad~s. enquanto não utiliza
doS pela empresa. 

Artigo 7" 
Trá(Cgõ ein Trânsito Dífeto 

I. Os passageiros, bagagem e carga em trânsito direto 
no território de uma Parte Contratante serão sujeitos apenas 
a um controle simplificado, na medida cm que os requísi"tos 
de segurança assim o permitam. 

II. As bagagens e a_carga em trànsitó direto estão isentas 
de direitos aduaneiros e de outros impostos semelhantes._ 

Artigo 8" 
Capacidade 

I. As empresas designadas por ambas as Partes Contra· 
tantes gozarão de um tratamento justo e igual para explorarem 
os serviços acordados. de forma a obterem vantagens recípfo
cas da exploração. 

II. Os serviços acordados a serem operados pelas e1m
presas aéreas designadas pelas Partes_Contratantes terão como 
objetivo primário o oferecimento, com base em razoáveis coe· 
ficientes de aproveitamento, de uma capacidade adequada 
para atender à demanda atual e previsível para o transporte 
de_ passageiros, carga e mala postal entre os territórios- das 
Pãites Contratantes. 

III. Cada Parte Contratante e sua empresa aérea dc_sig
nada levarão em consideração os interesses da outra Parte 
Contratante e de sua empresa aérea designada, de modo a 
não afetar indevidamente os serviços oferecidos por esta últi· 
ma. 

Artigo 9' 
Tarifas 

I. As tarifas a aplicar pela empresa designada de um·a 
Parte Contratante para os transportes com destino ou prove
niência do território da outra Parte Contratante, serão fixadas 
a níveis razoáveis, tendo em devida conta os elementos rele
vantes de apreciação, especialmente o custo da exploração 
e um lucro razoável, assim como as tarifas aplicadas por outras 
empresas de transporte aéreo, designadamente em rotas equi· 
valentes. 

II. As tarifas referidas no número I assim como os níveis 
de comissões de agência aplicáveis serão, na medida do possí
vel, fixados por acordo entre as empresas designadas das duas 
Partes Contratantes; este Acordo deverá conseguir-se, tanto 
quanto possível, por recurso aos procedimentos de fixação 
de tarifas estabelecidos por organismo-de caráter internacional 
reconhecido por ambas as Partes Contratantes~ 

III. As tarifas assim acordadas serão submetidas para 
aprOvação às autoridades aeronáuticas das duas Partes Contra
tantes, pelo menos sessenta (60) dias antes da data proposta 
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para a sua entrada em vigor; em casos especiais este prazo 
poderá ser reduzido sob reserva da concordância das ditas 
autoridades. 

IV. A aprovação das tarifas assim acOrdadas poderá 
ser dada expressamente. Se nenhuma das autoridades aero
náuticas dver manifestado o seu desacordo no prazo e trinta 

..... (30) dias, a contar da apresentação das tarifas nos termos 
1-, do número III. serão estas consideradas aprovadas. No caso 
. ' de redução do prazo para aprt.!sentação das tarifas nos termos 
'·'~ do número 111, as autoridades aeronáuticas poderão acordar 

um prazo inferior· a trinta (30) dias para n9tificação do seu 
. eventual desacordo. 

V. Quando uma tarifa não puder ser estabelecida em 
harmonia com o·disposfo no número II, ou quando as autori~ 
dades aeronáuticas· de uma Parte Contratante comunicarem 
às autoridades aeronáuticas _da outra Parte Contratante. nos 
prazos mencionados no númei'cr fft, o seu desacordo relativa~ 
mente a qualquer tarifa acordada nos termos do número II, 
deverão as autoridades aeronáuticas das duas Partes Contra
tantes esforçar~se por-determinar a tarifa por mútuo acordo. 

VI. Se as autoridades aeronáuticas não puderem chegar 
.. ~ a acordo sobre uma tarifa que lhes tenha sido submetida em 
·-- conformidade com o número III ou sobre a determinação 

1 -_,de uma tarifa em conformidade com o número V, procu~
-, , rar~se-á solucionar o diferendo com base nas disposições do 

,,artigo 18~ do Acordo. 
,_ , VII. Qualquer tarifa estabelecida em conformidade 
.-,,,-.com o diposto no presente Artigo continuará em vigor até 

ao estabelecimento da nova tarifa. A validade de uma tarifa 
não poderá, todavia, ser prorrogada em virtude deste _número 
por período superior a doze (12) meses a contar da data em 
cJue deveria ter expirado. 

VIII. A empresa designada de uma Parte Contratante 
poderá participar na comercialização -das tarifaS- aCordadas 
pela empresa designada da outra Parte Contratante com ter
ceiros países que envolvam setores das rotas especificadas 
nos Quadros I e II do Quadro de Rotas. 

IX. Nenhuma tarifa entrará em vigor antes de obtida 
a aprovação das autoridades aeronáuticas das duas Partes Con-
tratantes. --

X. As Partes ContratanteS tra~arão de assegurar __ que 
exista um mecanismo ativo e eficâz, dentro da su_a juriSdição, 
para investigar as infrações cometidas por qualquer empresa 
de transporte aéreo. agente de vendas de passagens e fretes. 
organizadores de viagens turísticas ou agentes expedidores 
de carga. em relação às tarifas estabelecidas com base no 
presente Artigo. Além disso, fica assegurado_ que a infração 
das mencionacfas _tarifas result_ará na impOsição de medidas 
disSuasoras, uniformes, e não discriminatórias. 

Artigo 10' 
Transferência: de 

Resultados Excedentes 

Cada Parte Contrantante compromete-se a assegurar à 
empresa designada pela outra Parte, a transferência, em divi
sas conversíveis, dos excedentes entre as receítas_e as despesas 
resultantes no território de cada Parte Contratante como de~ 
wtrência do transporte de passageiros, _carga e mala postal. -
ESsas transferências deVerão ser efetuadas de acordo com 
as formalidades e taxas de càmbi(}em vigor.. As trans'(erên.cias 
entre as Partes Cántratantes, quando estiverem reguladas por 
acordo especial, efetuar-se-ão em conformidade com o mes
rpo. 

Artigo u~ 
Estatísticas 

As autoridades aeronáuticas de uma das Partes Contra
tantes fornecerão às autoridades aeronáuticas da outra Parte, 
a pedido destas, periodicamente ou a qualquer tempo. os 
dados estatísticos que sejam necessários--para a avaliação da 
capacidade oferecida pela empresa designada da outra Parte 
Contratante. nos serviços acordados. Esses dados deverão 
conter informações referentes ao movimento de tráfego, bem 
como os pontos de embarque e desembarque do referido trá
fego . 

Artigo 12G 
Representação Técnica e Comercial 

A empresa designada de cada uma das Partes Contra
tantes terá o direito, sem prejuízo do cumprimento das forma
lidades_ previstas nas leis e regulamentos da outra Parti;"! .• , d.e 
manter no território dessa outra Parte os seus próprios repre
sentantes e o respectivo pessoal técnico e comercial, em con
formidade com as necessidades razoáveis dos serviços aéreos 
acordados. 

Artigo 13" 
Ço_n.valid~ções 

Os .certificados de aeronavegabilidade, as cartas de habili
tação e as licenças expedidas ou revalidadas por u-ma das 
Partes Contratantes serão aceitas como válidos pela outra 
Parte Contratante no que concerne às operações das rotas 
e dos serviços definidos neste Acordo. Não obstante, cada 
Parte Contratante se reserva o direito de não reconhecer a 
validade, para o s9brevôo e pouso em seu próprio território, 
dos certificados de habilitação e licenças concedidas aos seus 
nacionais pelas autoridades de outro Estado. · 

Artigo 14' 
Segurança da Aviação 

I. Em conformidade com os direitos e obrigações que 
o Direito Internacional lhes impõe, as Partes Contratantes. 
reafirmam que a obrigação mútua de promover a segurança 
da .~viação civil, protegendo-a contra atos de interferência 
ilícita, constitui parte integrante do presente Acordo. Sem 
limitar a generalidade dos direitos _e obrigações resultantes 
do Dii"eito Internacional, as Partes Contratantes atuarão, cm 
particular, segundo as disposições da "Convenção Referente 
·às Infrações e a Certos Outros A tos Cometidos _a Bordo d_e 
A_ei"onaves", assinada em Tóquio. em 14 de_selembro de 1963, 
da "'Convenção para a Repressão da Captura Ilícita de Aero
naves". assinada em Haia, em 16 de dezembro de 1970 e 
da "'Convenção para Repressão de A tos Ilícitos Contra a Segu
rança da Aviação Civil", assinada em Montreal, em 23 de 
setembro de 1971. 

II. A Partes Contratantes prestar-se-ão mutuamente to
da a ajuda necessária solicitada para impedir a tos ilícitos contra 
a segurança das aeronaves civis, seus passageiros--e fiT(mlação, 
aeroportos e instalações da navegação aérea; e qualquer outra 
ameaça contra a segurança da aviação civil. 

III. As Partes Conrra"tantes atuarão, nas suas relações 
mútuas, segundo as disposições sobre a segurança da aviação 
estaf?elçcidas pela Organização da A viação Civil Internacional 
e que s_e denomina Anexos à Convenção sobre Aviação Civil 

. Internacional, na medida em que tais disposições sobre a segu-
rança sejam aplicáveis âs Partes; as Partes exigirão que os 
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operadores de aeronave::) por elas matriculadas e os operadores 
de aeronaves que tenham sede principal ou residência perma
nente no seu território e os operadores de aeroportos situados 
no seu território atuem em conformidade com a-s referidas 
disposições sobre a segurança da aviação. 

IV. Cada Parte Contratante concorda em exigir que os 
operadores de aeronaves observem as disposiçQes sobre a se
gurança da aviação mencionada no pará_grafo 3~', exigidas pelo 
outra Parte Contratante em relação à ~ntrada, S:étída, Ol,l per
manência no território dessa Parte Contratante. Cada Parte 
Contratante assegurar-se-~ de que no seu território se aplicam 
efetivamente med_idas adequadas _para -proteger a aeronave 
e inspecionar os passageíro_S; a tripulação, a bag3.gem de mão, 
as bagagens, a carga e as provisões de bord.o, al).tes e.durante 
Contratantes examinará também de modo favorável toda soli
citação da outra Parte Contratante,_com vista a adotar medidas 
especiais e razoáveis de segurança pM:::~. cqmpater uma ameaça 
específiCã~ - -

V. Em caso de incidente ou __ de ameaça de incidente de 
captura ilícita de aeronaves civiS _ou -áe outros atas ilícitos 
contra a segurança de tais aeronaves, dos seus passageiros 
e tripulação, de aeroportos ou instalações e serviços de nave
gação aérea, as Partes_ Contratantes_ assistir~se-ão mutuamente 
facilitando as comunicações e outras medidas apropriadas, 
destinadas a pór termo, de forma rápida e segura, a tal inci
dente ou ameaça. 

Artigo 15• 
Consultas 

I. Cada Parte Contratante poderá, a qualquer momento, 
solicitar uma consulta entre as autoridades competentes das 
duas Partes Contratantes para ~ interpretação, aplicação ou 
modificação dO presente Acordo. 

II. Esta consulta terá início, no máximo, no prazo de 
60 (sessenta) dias, a contar da data da recepção da notifi
cação. 

Artigo 16• 
Contato entre as Partes 

Em complemento das reuniões de consulta previstas no 
Artigo 15~ e considerando a conveniência ~e u'!lla permanente 
cqordenação dos interesses aeronáuticos COmuns aos dois pãí
ses, as autoridades aeronáuticas das Partes Contratantes deve
rão manter contato permanente para garántir urna estreita 
colaboração em todas as questões tratadas no presente Acor~ 
do, visando a sua execução satísfatória.- --

Artigo 17• 
Modif!Ca"çâO do Ac~rdo 

I. Se uma das Partes Contratantes desejar modificar qual
quer disposição do presente Acordo, poderá pedir a realização 
de consulta à outra Parte Contratante, nos termos do artigo 
referente a Consultas. 

11. A modificação -do Acordo propriamente dito entrará 
em vigor 30 (trinta) dias após a data em que as Partes Contra
tantes houverem mutuamente notificado o cumprimento das 
respectivas formalidades constitucionais. 

III. As modificações do Anexo e do Quadro de Rotas 
ao presente Acordo poderão ser efetuadas por entendimento 
direto entre as autoridades aeronáuticas das Partes Contra~ 
tantes _e entrarão em vigor após confirm3ção- po-r troca de 
notas diplomáticas. 

Artigo 18~ 
Diferendos 

I. Qualquer diferendo que possa surgir qU.ã.nto à interpre
tação ou aplicação do presente Acordo deverá procurar-se 
solucioná-lo por via de negociações diretas entre as autori
dades aeronáuticas das Partes Contratantes. 

II. Sempre que as autoridades aeronáuticas não chegarem 
a a-coido, a solução do diferendo será objeto de negociações 
por via diplomática. __ 

III. No caso de o diferendo não ter podido ser resolvido. 
seja entre as autoridades, seja entre os Governos das Partes 
Contratantes, poderão estas acordar em submeter o diferendo 
à decisão de urna pessoa ou organismo; se não tiverem chegado 
assim a acordo~ tal diferendo poderá ser submetido, a pedido 
de uma das Partes Contratantes, a um tribunal arbitral. 

IV. Este tribunal arbitral será composto de três membros. 
Cada uma das Partes Contratantes designará um árbitro; estes 
dois árbitros acordarão n-a designação de um natural de um 
terceiro Estado para presidente. Se no prazo de dois meses 
a contar do dia em que uma das Partes Contratantes propôs 
a resolução arbitral do litígio, os dois árbitros não tiverem 
sido designados, ou se durante o mês seguinte, os árbitros 
não tiverem chegado a acordo acerca da designação do presi
dente, cadaParte Contratante poderá solicitar ao Presidente 
do Conselho da Organização da Aviação Civil Internaciom_tl· 
para proceder às designações necessárias. 

V. O tribunal arbitral decidirá por maioria de votOs, em 
caso de impossibilidade de resoluÇão amigável do diferendo. 
Salvo se as Partes Contratantes não acordarem nada em con~ 
trário, o próprio tribunal estabelecerá os seus métodos de 
proceder e determinará a sua sede. 

VI. As Partes Contratante~ procurarão conformar-se às 
medidas provisórias que poderão ser editadas quer durante 
a instância, quer durante e decisão arbitral, sendo esta última 
para todos os casos considerada como definitiva. 

VIl. No caso de uma das Partes Contratantes não se 
conformar com as decisões dos árbitros, a outra Pãrte Contra
tante poderá, durante o período da recusa, limitar, suspender 
ou ·renovar os direitos ou privilégioS qu_e __ tenha acordado, 
em virtude do presente Acordo, com a Parte Contratante 
em falta. 

VIII. Cada Parte Contratante arcará com a remuneração 
da atividade do seu árbitro e com a metade da remuneração 
do presidente designado. 

Artigo 19• . . 
HarmOnização com Acordos Multilaterais 

O presente Acordo, o seu Anexo e o seu Quadi-o de 
Rotas são considerados como tendo sido emendados em con
formidade com qualquer Acordo multilateral de transporte 
aéreo que venha a vincular, por igual, as duas Partes Contra
tantes. 

Artigo 20' 
Den_úncia_ 

Cada uma das Partes Contratantes poderá, em qualquer 
tempo, notificar a outra Parte Contratante do seu propósito 
de denunciar o presente Acordo. Esta notificação será siritulta~ 
ocamente levada ao conhecimento da Organização da A vi_ação 
Civil Internacional. Se tal notificação for feita,-oAcordo Ú:~rmi
nará em 12 (doze)_ meses a contar da data em que a outra 
Parte Contratante a receber, salvo se for retirada por mútuo 
entendimento, antes de expirar aquele prazo. Se a Parte Con-
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tratante não acusar o recebimento da referida notificação, 
considerar-se-á a mesma recebida 14 (quatorze) dias depois 
do seu recebimento pela Organização da A viação Civilin-ter
naciànal. 

Artigo 21• 
Registro na OACI 

O pieSénté- Acordo e ·todas as modifiCações do tn'esmo, 
serão registrados na Organização da A viação Cívil Triterna
cional. 

Artigo 22• 

Revogação' do Acordo 

O presente Acordo revoga_o Acordo firmado pelas duas 
Partes Contratantes em 10 de dezembro de 1946, bem como 
toda a ·regulamentação conseqüente do mesmo. 

Artigo 23• 
Vigência 

Cada Parte Contratante notificará a outra, por via diplo
mática, do cumprimento das formalidades constitucionais in
ternas necessárias à entiada em vigor do p,r~sente Acordo, 
a qual se dará 30 (trinta dias a partir da data de recebimento 
da segunda notificação. 

Feito em Brasília, aos 7 dias do mês de maio de 1991, 
em dois originais em língua portuguesa, Se~dO ambos os textos 
igualmente autênticos. __ 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil, Fran
cisco Rezek - Pelo Governo da República Portuguesa, João 
de Deus Pinheiro. 

ANEXO 
Seção I ~ 

Direitos ae Tráfego Acessórios 

Para além dos direitos de tráfego constantes do Artigo 
. 29 do presente Acordo, as duas Partes acordam o seguinte: 

1. A empresa designada de uma Parte Contratante poR 
derá exercer direitos de tráfego entre o território da outra 
parte Co-ntratarite e terceiros paíSes, em postos especificados 
no Quadro de Rotas, em condições a acordar entre as Autori
dades Aeronáuticas das duas Partes Contratantes. 

2. As empresas designadas de am!:ms as Partes_ Contra
tantes terão direito a transportar, nos serviços aco,rdados entre 
os seus territórios; - - -

~) tráfego de passageiros, carga -e- fiiãlia postal, que se 
movtmente entre escalas aquém uma_ das Partes e a outra 
Parte, via o território do transportador. 

b) tráfego de carga que, não tendo origem nem destino 
no território de qualquer das Partes, se movimente através 
dos respectivos territórios. -- ~-

Seção II 
Modo de Exploração 

Em complemento dos princípios referidos no Artigo 89 
do presente Acordo, a exploração dos serviços acordados_ de
verá ainda ser efetuada em conformidade com as seguintes 
disposições: ~ _ ~~ ~ ~ ~ ~~ --- ~ 

a) a capacidade total a oferecer deverá ser. em princípio~
dividida igualmente entre as empresas designadas; 

b) a capací~ade_a_ser oferecida pas rotas especificadas 
para satisfazer as necessidades correntes do tráfego bem como 
ª-.S relativ_as .ã even:tual demanda sa~ona.J será aprovada pelas 
autoridades aeronáuticas de ambas as Partes Contratantes e 

leva~á em consideração os princípios estipulados nesta Seção 
e os mteresses das empresas áereas designadas; 

c) a fim de satisfazer exigências de tráfego não previsíveis 
por ocasião da elaboração dos programas de exploração, as 
autoridades aeronáuticas das duas Partes Contratantes pode
rão autorizar, sob proposta das empresas designadas, os au
mentos eventuais de capacidade que forem necessários para 
satisfazer a procura desse tráfego; 

d) desde que a empresa designada de uma das Partes 
Contratantes não explore, permanente ou temporariamente, 
total o parcialmente, a capacidade a que tem direito, as autoriR 
dades aeronáuticas das duas Partes Contratantes poderão en
tender-se no s~ntido de a empresa designada da outra Parte 
Contratante explorar a capacidade acordada, de harmonia 
com os parágrafos anteriores. Será, contudo. condição de tais 
entendimentos que, se a empresa designada da primeira Parte 
Contratante decidir _em qualquer altura começar a explorar 
mra atnrtehtar·a capacidade dos seus serviços, dentro da capa
cidade total a que tem direito, e de tal notificar a outra Parte 
Contratante deverá retirar correspondentemente parte ou toR 
da a capacidade excedentária que tenha estado a explorar. 

Seçãoiii 
Flexibilidade Operacional 

As empresas designadas por ambas as Partes_Contratantes 
terão o direito de oferecer uma capacidade adicional, como 
flexibilidade operacional, a ser acordada entre as Autoridades 
Aeronáuticas das duas Partes. 

Seção IV 
Horários 

1. A empresa aérea de cada Parte Contratante deverá 
submeter às autoridades aeronáuticas da outra Parte Contra
tante, no mínimo 45 (quareilt~ e cinCo) dias a~tes da data 
prevista para a sua vigência, os-horários em que desejar OPerar 
os seus serviços . 

2. Esses horários deverão indicar o tipo, modelo e confi
guração da aeronave utilizada, bem como a freqüência dos 
serviços e escala. _ _ _ _ 

- 3. Tais horários- deverão- ser apreciados pelas autori
dades aeronáuticas da outra pa_rte Contratante e a decisão 
ser proferida nos 30 (trinÚ) dias subseqüentes à data de apre
sentação dos referidos horários. 

- Seção V 
Reserva do Tráfego LusoRBrasileiro 

1. O tráfego luso-brasÚeíro fica -feservcldo àS-emoresas 
aéreas desigmi.das dos_ dois pafses. · 

2. Quaisquer derrogações futuras a este dispositivo de- -
verão ser previamente acordadas entre as autoridades aero
náuticas brasileinl e pOrtuguesa. 

Quadro de Rotas 

Quadro I - Rotas a operar em ambos os sentidos pela 
empresa aérea designada pelo Brasi1. 

Pontos no Brasil para Lisboa e/ou Porto ~ além para 
Londres e/ou Paris e/ou Zurique, podendo 1 (um) destes pon
tos _ser substituído por Moscou ou outro ponto a leste da 
Europa. 

Quadro II- Rotas a operar em ambos os sentidos pela 
empresa áerea designada por Portugal. 

Pontos em Portugal via 1 (um) ponto intermédio na África 
ao norte do Equador para Recife e/ou Rio de Janeiro e/ou 

· São Paulo e além para 2 (dois) pontos (Argentina, Uruguai, 
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Paraguai e Chile), podendo 1 (um) destes pontos ser substi
tuído por outro no Pacífico Sul. 

Notas: 1 - as empresas designadas por ambas as Partes Con
tratantes poderão operar as escalas de suas respectivas rotas, 
em um ou -em todos os vóos, na ordem que desejareif!; _ _ 

· 2 ---. ao- programar os seus serviços, as· empresas desig- _ 
nadas por ambas as Partes Contratãntes poderão, em um ou 
em todos os vôos, omitir escalas, em um ou em vários pontos 
das rotas indicadas, desde que os- serviços comecem ou termi
nem em um ponto no território da Parte Contratante da em
presa designada; 

3 - a empresa de cada Parte Contratante poderá incluir 
escalas em terceiros países não iriC:fuíâãs neste Quadro ae 
Rotas nos serviços que pretender operar, desde que essas 
escalas sejam operadas sem direito de tráfego com_ relação 
à outra Parte. A operação nestes PontoS não dará lugar a 
aumento da oferta da capacidade. 

Faço saber que o Congrçsso Nacional aprovou, e eu, 
Chagas Rodrigues, }9 Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exercício da Presidência, nos termOS- do art. 48, item 28, do 
Regimento Intefno, promulgo o seguinte - -

DECRETO LEGISLATIVO N• 9, DE 1994 

Aprova o texto da Convenção Interamericana sobre 
Conflitos de Lei em Matéria de Cheques, concluída em 
Montevidéu, em 8-de maio de 1919, durante a II COnfe
rência Especializada Interamericana de Direito Interna
cional Privado. 

O Congresso Nacional decreta: ---~ =----- -- --- -~- -
Art. 1" É aprovado o texto da Convenção Interame

ricana sobre Conflitos de Lei em Matéria de Cheques, con
cluída em Montevidéu, em 8 de maio de 1979, durante a 
II Conferéncia Especializada Interamericana de Direito Inter
nacional Privado~ ~-- -· ··-- ----·-·----- -~--

Parágrafo único. Estão sujeitos ã aprovação do CongressO 
Nacional qu:lisquer atas que possam resultar em revisão da 
referida Convenção-, assim como quais"quer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Fede
ral, acarretem encargos ou comprom-is-sos- gravosos ao patri
mónio nacional. 

Art. zq Este Decreto Legislativo entra erii Vigor nã dat51 
de sua publicação. -- - -

Senado Federal, 7 de fevereiro de 1994.- Senador Cha
gas Rodrigues, 19 V ice-Presidente, no exercício da Presidência. 

CONVENÇÃO INTERAMEiUCANA SÔÍHiE 
CONFLITOS DE LEIS 

EM MATÉRIA DE CHEQUES 

Os Governos dos Estados Membros da Organização-dos 
Estados Americanos, 

ConsideraD.do que é necessário 3.dotar, no Sisteni8.1ntera
mericana, normas que permitam a solução dos conflitos de 
leis em matéria de cheques, convieram no seguinte: 

Artigo 1 

A capacidade para obrigar-se por meio de cheque rege-se 
pela lei do lugar onde a obrigação tiver sido contraída. 

Entretanto, se a obrigação tiver -sido contraída por quem 
for incapaz segundo a referida lei, tal incapacidade não preva
lecerá no território de qualquer outro Estado Parte nesta Con
venção cuja lei considere válida a obrigação. 

Artigo 2 

A "forma de emissão, endosso, aval, protesto e demais 
ates jurídicos que possam materializar-se no cheque fica sujei
ta à lei do lugar em que cada um dos referidos atas for prati
cada. 

Artigo 3 

Todas as obrigações resultantes_ de um cheque regem-se 
pela lei do lugar onde forem _çontraídas. 

Artigo 4 

Se uma ou maiS- obrigações Contraídas num cheque não 
forem válidas perante a lei aplicável segundo os artigos anterio
res, a invalidade não se estenderá às outras obrigações valida
mente assumidas de acordo com a lei do lugar onde tiverem 
sido contraídas. 

Artigo 5 

Para oS efeitos desta Corivenção, quando não for indicado 
no cheque o lugar ~_11l_que t~ver_ sido contraída a obrigação 
respectiva ou praticado o ato jurídico materializado no docu
mento, entender-se-á que a referida obrigação ou ato teve 
origem no lugar em que o cheque deva ser pago -e, se este 
constar, no lugar de sua demissão. 

Artigo 6 

Os procedíinéntos e prazos para o protesto de um cheque 
ou outro ato equivalente para: preservar os direitos contra 
os endossantes, o emitente ou outros obrigados ficam Sujeitos 
à lei do lugar em que o protesto ou esse o-utro ato equivalente 

-for praticado ou deva ser praticado. 

Artigo 7 

A lei do lugar em que o cheque deva ser pago determina: 
a) sua natureza; 
b) as modalidades e seus efeitos; 
c) do prazo de_ apresentação; 
d) as pessoas contra as quais pode ser emitido; 
e) se pode ser emitido para depósito em conta, cruzado, 

visado ou confirmado, e os efeitos dessas operações; 
f) os direitos do portador sobre a provisão de fundos 

e a natureza de tais dir,eitgs; 
..:g)~_se 0-portàdoi P01:1e exigir ou se está obrigado a receber 

Um pagame-ntO parcial; 
h) os direitos do emitente de cancelar o cheque ou opor

se ao pagamento; 
i}_ ~ ne.cess~dade .do protesto ou outro ato equivalente 

para preservar os direitos contra os endossantes, o emintente 
ou outros obrigados; 

j) as medidas que devem ser ~dotadas em cas<? de roubo, 
furto, falsificação, extravio~ destruição Ou-i~ Utilização material 
do documento, e 

k) em geral, todas as sittiã.ç"óes"i·eferentes-ao pag_amento 
do cheqUe. . .. - . .... . 

Artigo 8 

Os cheques queforem _apres~ntado1)_ a 1,1m~ c5m~r;-. de 
compensação intrà~re:gíó-narreger-Se-ã(i~ :riO que for aplicável, 
por esta Convenção. 

I 
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Artigo 9 

A lei declarada aplicável por esta Convenção poderá não 
ser aplicada no território do Estac?o Parte que a considere 
manifestamente contrãria à sua ordem pública. 

Artigo 10 

Esta Convenção fícará aberta à assinatura dos Estados 
Membros da Organização dos Estados Americanos. 

Artigo 11 

Es_ta Convenção está sujeita a ratificação. Os instrumen
tos de ratificação serão depositados na Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos. 

Artigo 12 

Esta Convenção fiCará aberta à adesão de qUãlquer outro 
Estado. Os instrumentos de adesão serão depositados na Se
cretaria-Geral da Organização dos E~tados Americanos. 

Artigo 13 

Cada Estado poderá formular reservas a esta Convenção 
no momento de assiná-la, ratificá-la ou de aderir. desde que 
a reserva verse sobre uma ou mais disposições específicas 
e que não seja incompatível com o objeto e fim da Convenção .. 

Artigo 14 

Esta Convenção entrafá em vigor no trigésimo dia a partir 
da data em que haja sido deposjtado o segundo in_strum_ento 
de ratificação. Para cada Estado que ratificar a Convenção 
ou a ela aderir depois de haver sido depositado o segundo 
instrumento de ratificação, a -convenção entrará em vigor 
no trigésimo dia a partir da data em que tal Estado haja 
depositado seu instrumento de ratificação ou de adesão. 

À medida que os Estados Partes na Convenção Interame
ricana sobre Conflitos de Leis em Matéria ode Cheques, assina
da em 30 de janeiro de 1975 na cidade do_ P~p.amá, República 
do Panamá ratificam esta Convenção ou a ela aderirem, cessa
rão para os' referidos ~stados Partes os efeitos da mencionada 
Convenção do Panamá. 

Artigo IS 

Os Estados Partes que tenham duas ou mais unidades 
territoriais em que vigorem sistemaS jurídicos diferentes com 

relação a questsões de que trata esta Convenção poderão 
declarar. no momento da assinatura, ratificação ou adesão, 
que a Convenção se aplicará a todas as suas unidades territo
riais ou somente a uma ou mais delas. 

Tais declarações poderão ser modificadas mediante decla
rações ulteriores, que especifiC:arão e:xpreSsamente a ou as 
unidades territoriais a que se aplicará esta Convenção. Tais 
declarações ulteriores serão transmitidas à Secretaria-Geral 
da Organização dos Estados Americanos e surtirão efeitO i:rin
ta dias depois de recebidas. 

Artigo 16 

Esta Convenção vigorará por prazO ín-definido, mas qual
quer dos Estados Partes poderá denunciá-la. O instrumento 
de denúncia será depositado na Secretaria-Geral da Organi
zação dos Estados Americanos. Transcorrido um ano, contado 
a partir da data de depósito do instrumento de denúncia, 
cessarão os efeitos da Convenção para o Estado denunciante, 
continuando ele a subsistente para os demais Estados Partes. 

Artigo 17 

O instrumento originál desta Convenção, cujos textos 
em português, espanhol, francês e inglês são igualmente autên
ticos, será depositado na Secretaria-Geral da Organização dos 
Estados Americanos, que enviará cópia autenticada do seu 
texto para seu registro e publicação à Secretaria das Nações 
Unidas, de conformidade com o artigo 102 da sua Carta. consti
tutiva. A Secretaria-Geral da Organização dos Estados Ameri
canos notificará aos Estados Membros da referida Organi
zação, e aos Estados que tenham aderido à Conveilção, as 
assinaturas e os depósitos de instrumentos de ratificação. de 
adesão e de denúncia, bem como as reservas que houver. 
Outrossim, transmitirá aos mesmos as declarações previstas 
no artigo 15 desta Convenção. _ .. .. . -·- .. 

Em fé do que, os plenipotenciários infra-assinados, devi
damente autorizados por seus respectivos Governos~ firmam 
esta Convenção. 

Feita na Cidade de Montevidéu, República OneD-tal do 
Uruguai, no dia oito de maio de mil novecentos e setenta 
e nove. 

SENADO FEDERAL. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e·eu, Chagas 

Rodrigues, 1~ Vire-Presidente, no exerclcio da Presidência, 
nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, pro~ 
mulgo a seguinte _ -

RESOLUÇÃO N' 12, DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do RiO de Jaiieiro -
a emitir Letras Financeiras do TesourO do Estado do 
Rio de Janeiro - LFTRJ,. cujos recursos serão desti~ 
nados ao giro de 91% da dívida mobiliário do Estado, 
vencível no primeiro semestre de 1994. 

O Senador Federal resolve: 
Art. 1~ É o GovernO do Estado do Rio de Janeiro, 

nos termos da Resolução n' 11, de 1994, do Senado Federal, 

autorizado a elevar temporariamente os limiteS fiX3dOS no 
art. 4» da citada Resolução, c;om vistas a emitir Letras Finan

- ceiras do TesOuro do EstadO do Rio de Janeiro- LFTRJ, 
destinadas ao giro de 91% da dívida mobiliária do Estado, 
vencível no primeiro semestre de 1994. 

Art. z~ A emissão aUtOrizada será realizada sob as se
guintes condições: 

a) quantidade: definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, atualizados nos termos do § 69 , do art. 
15 da Resolução n' 11, de 1994, do Senado Federal, deduzida 
a parcela de 9%; 

b) ~~dalidade: nominativa-transferível; 
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c) rendimento: igual ao das Letras Fina~C:ei"r.:is- do Tesou
ro- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n'' 2.376, _de25 de novem-
bro de 1987; · · 

d) prazo: até um mil, oitocentos e vinte e_ seis dias: 
e) valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real); -
n características dos títulos a serem substituídos: 

Título 
541826 
541826 
541826 
541826 
541826 
541826 

Vencimento 
1•-1-94 
1°-2-94 
1'-3-94 
1°-4-94 
1°-5-94 
1°-6-94 
TOTAL 

Quantidade 
13.574.001 . 
. Í6.694.65i 
19:854.54( 
23.892.330 
25.686.:268 
26.706.189 

126A07381 

g) prevjsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 

CoJ.ocação Vencimento Títulos Data-Bãse 
3-1-94 1°-1-99 54!824' 3-1-94 
1°-2-94 1°-2-99 541826 1°-2-94 
1°-3-94 1°-3-99 541826 1°-3-94 
1°-4-94 1°-4-99 541826 1°-4-94 
2-5-94 1°-5-99 541825 . 2-5-94 
1%-94 1°-6-99 541826 1°-6-94 
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 

termos da Resolução n" 565. de 20 de setembro de 1979, 
do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n" 1.389, dé 28 de novembro 
de 1988. · · · . 

Art. 3" É autorizado o Governo i:Io Estado do 1~i() de 
Janeiro a emitir LFTRJ na quantidade necessária para cobrir 
diferença entre o número de títulos efetivamente rolados, 
na vigência da Resolução n~ 148, de 1993, do Sen3.do Federal, 
e a quantidade estabelecida nesta Resolução. _ 

Art. 4~> As autorizações previstas nos arts. 2~ e 39 desta 
Resolução deverão ser exercidas no prazo de duzentos e seten
ta dias, co-ntados da data de sua publicação. 

Art. s~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. · · 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário, espe·
cialmente a Resolução n' 148, de 1993, do Senado Federal. 

Senado Federal, 3 de fevereiro de 1994. -Senador Cha~ 
gas Rodrigues, 1? Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

---·-----
Faço saber que o Senado Federal -aprovou, e -eu, -Úum~ 

berto L:ucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, 
do Regtmento Interno, promulgo a segujnte 

RESOLUÇÃO N' 13, DE 1994 

Autoriza a contratação de financiamento externo, 
entre a República Federativa do Brasil e o Banco Inter
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD 
(Banco Mundial), no valor equivalente a 
US$260,600,000.00, de principal, destinado à captação 
de recursos para-u-nl-Proje"to -ae-EdtiC3Çã0 BásiCa-no 
Nordeste. 

O Senado Federal resolve~ 
Art. 1? É a República Federativa do Brasil autorizada 

a contratar financiamentO extenio junto ao BincO-'iilierna
cional para Reconstru~ão e Desenvolvimento - BIRD (Ban-

co Mundial), no valor-equivalente a US$260,600,000.00 (âu
zentos e sessenta milhões e seiscentos mil dólares norte-ame
riCános) de principal. 

Parágrafo único. A operação de crédito externo referida 
no caput deste artigo destina~se à captação de recursos para 
o III Projeto de Educação Básica no Nordeste. 

At.t. 2~ As condições finanCeiras básicas da operaç-ão 
de crédito externo são as seguintes: 

ãJ -amoruz·ação: vinte parcelas semestraiS de valores equi
valentes a US$10,330,000.00 (dez milhões e trezentos e trinta 
rnil dólares norte-americano-s), vencendo-se a primeira em 
15 de abril de 1999 e_a última em 15 de outubro de 2008; 

b) juros: exigíveis semestraliriente e calculados com base 
no custo de captação do Banco Mundial, apurado em bases 
anuais no último semestre anterior ao vencimento; 

c) comissão de compromisso: 0,75% a.a. sobre o prin
cipal não desembolsado, contados a partir de s_essenta dias 
após a data da_ assinatura ~o contrato. 

Art_3~ _A autorização concedida por esta Resolução de
verá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, 
contados de sua publicação . 

Art·. 49 ESta Resolução entr~ em vigor na data de sua 
publicação. · 

Senado Federal, 7 de fevereiro de 1.994.- Senador Hum~ 
berto_L.ucena, Presidente. -

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Hum
berto Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, 
do Regimento Interno, prOmulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 14, DE 1994 

AutorizS. o Governo do Estado de Minas Gerais 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
Minas Gerais - LFTMG; cujoS recurSos serão desti
nados ao giro de 91% da dívida mobiliária do Estado, 
vencível no primeiro semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Estado de Minas Gerais, nos termos da 

Resolução no 11, de 1994, do Senado Federal, autorizado 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas 
Gérais - LFTMd., c-ujos recursos serão destinados ao giro 
da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre 
de 1994. 

Art. 29 A emis-são -autorizada será realizada sob as se-
guintes condições: -

a) quantidade: definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, atualizados nos termos do § 6~ do art. 
15 da Resolução n' 11, de 1994, do Senado Federal, deduzida 
a parcela de 9%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao daS Letras Financeiras do TesOu

ro- LFT, criadas pelo Decreto-Lei nQ 2.376, de 25 de novem
bro de 1987; 

d) prazo: até um mil, oitocentos e virite e s-e"iS dia~. 
e) valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real); 
t) características dos títulos a serem substituídos 
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Título 
511826 
5II812 
5Il812 
511812 
511824 
5118<2 
511826 
511812 
541826 

Vencimento 
1-1-94 
1-2-94 
1-3-94 
1-4-94 
1-4-94 
1-5-94 

·1-5:94 
1-6-94 
1-6-94 
Total 

Quantidade 
3.929.950 
7.019.785 

19.066.349 
14.501.760 

.. -32.601.311 
13.843.270 
27.170.652 

1.939.926 
43.662.770 

163.735.773 

g) previsão de colocação e vencimentos dos títulos a serem 
emitidos: 

Colocação 
3-1~94 
1-2-94 
1-3-94 
1-4-94 
2-5-94 
1-6-94 

Vencimento-
1-1-99 
1-2-99 
1-3-99 
1-4-99 
1-5-99 
1-6-99 

Titulo· 
511824 
511826 
511826 
5II826 
511825 
5II826 

Data-base 
3-1-94 
1-2-94 
1-3-94 
1-4-94 
2-5-94 
1-6-94 . 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n~ 565, de 20 de setembro de 1979, 
do Banco Centralj _ 

i) autorização legislativa: Lei n' 9.589, de 9 de junho 
de 1988, Resolução n' 1.837, de 23 de janeiro de 1989 e Decre, 
to n' 29.200, de 19 de janeiro de 1989. ·· ·· ·-

Art. 3"' É autorizado o Governo do Estado- de Minas 
Gerais a emitir LFTMG, na quantidade n_~ce~ªª_ria par~ cobrir 
a diferença entre o número de títulos efetivamente rolados, 
na vigência da Resolução n' 129, de 1993, do Senado Federal, 
e a quantidade estabelecida nesta Resolução. 

Art. 4"' As autorizações previstas nos arts~ 2~' e 3~> desta 
Resolução deverão ser exercidas no prazo de duzentos e seten
ta dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 59 Esta Resolução entra em vigor na _data de sua 
publicação. -··· 

Art. 6~> Revogam-se as disposições em contrário, espe
cialmente a Resolução n9 129, de 1993, do Senado Federal. 

Senado Federal, 7 de fevereiro de 1994. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N9 15, DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro Estadual, destinados ao 
giro de 91% da divida mobiliária do exercício de 1994, 
vencível em 15 de janeiro de 1994. · 

O Senado Fedeial resolve: 
Art. P É autorizado o Governo do Estado do Ceará, 

nos termos da Resolução n' 11, de 1994, do Senado Federal, 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro Estadual, destinadas 
ao giro da dívida mobiliária do exercício de 1994·, vencível 
em 15 de janeíro de 1994. 

Art. 29 A operação autorizada se realizará de acordo . 
com as seguintes condições: 

a) quantidade: definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos~ at4alizados nos termos do § 6!' n9do 
art. 15, da Resolução 11, de 1994, do Senado Federal, dedu
zida a parcela de 9%; 

b) modalidade: nominativa-transferível~ 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou

ro- LFT, criadas pelo Decreto-lei ri'? 2.376, de 25 de novem
bro de 1987; 

d) prazo: até cinco anos; 
e) valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real); 
I) características dos títulos a serem substituídos: 

Título 
570731 

Vencimento 
15-01-94 

Quantidade 
25 .. 804.527.345 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 

emitidos: 
Colocação 
17-1-94 

Vencimento 
15-1-99 

Título 
571824 

Data-base 
17·1-94 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n"' 565, de 20 de setembro de 1979, 
do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n' 11.549, de 18 de maio 
·de 1989 e Lei n' 12.229, de 9 de dezembro de 1993. 

Art. 3' É autorizado o Governo do Estado do Ceará 
a emitir LFTCE, na quantidade necessária para cobrir a dife
rença entre o número de títulos efetivamente rolados, na vi
gência da Resolução n"' 149, de 1993, do Senado Federal, 
e a quantidade estabelecida nesta Resolução. 

Art. 4"' As autorizações previstas·· nos arts. 29 e 3~' desta 
Resoluçãn deverão ser exercidas no-prazo de duzentos e seten
ta dias, contados da data de publicação desta Resolução. 

Art. 5"' Esta ResoluÇão entra em Vigor-na data dê sua 
publicação. 

Ai"t. · 6"' Revogam-se as disposições em contrário, espe
cialmente a Resolução n~ 149, de 1993, do Senado Federal. 

Senado Federal, 7 de fevereiro de 1994. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 16, DE 1994 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Realeza (PR) 
a contratar operação de crédito interno junto ao Banco 
do Estado do Paraná S.A - Banestado, no valor de 
CR$14.700.000,00, a preços de setembro de 1993, para 
execução de projetos de infra-estrutura urbana. 

O Senado Federal resolve: . 
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Realeza (PR), nos 

termos da Resolução n9 11, de 1994, do Senado Federal, auto
rizada a contratar operação de crédito interno junto ao Banco 

·do Estado do Paraná S.A - Banestado, no valor de 
CR$14.700.000,00 (quatorze milhões e setecentos mil cruzei
ros reais), a preços de setembro de 1993. 
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Parágrafo único. Os recursos_ referidos no caput deste 
artigo destinam~se à impleineilúçaO de Projetas de infra-es~ 
trutura urbana, naquela municipalida-de, dentro do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. 

Art. 2\' A operação de _crédito autorizada se reali~ará 
sob as seguinte~ condições:_ _ _ ___ _ _ . 

a) valor pretendido: CR$14.700.UOU.UO, a preços de se
tembro de 1993; 

b) juros: 12% a.a; . 
c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referen

cial; 
d) garantia: ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra

estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvol
vimento Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU; 

f) condições de pagamento: 
--do principal: amortização em quarentã e oítO parcelas 

mensais, com carência-de doze meses; 
- dos juros: não existe períodO de carência. __ --. _ 
Art. 3<.> A autorização concedida por esta Resolução de-

verá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias,_c_ontados 
a partir de sua publicação. 

Art. 4'.' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publica>ão. 
· Senado Federal, 7 de fevereiro de 1994.- Senador Hum-
berto Lucena, Presidente. 

SUMÁRIO DA ATA DA 236• SESSÃO, 
EM 11 DE NOVEMBRO DE 1993 

RET!FICAÇÃO 

Na publicação do sumário, feita no DCN- (Seção 
II), de 12 de novembro de 199~, na p~ágina n'10449, 
2• coluna, no item 1.3_.1 - Matérias apreciadas após 
a Ordem do Dia, --

Onde se lê: 

- Redação final do Projeto de Resolução n' 40193, 
constante do item n" 1 da Ordem do Diã da presente 
sessão. Aprovada, nos termos do Requerimento n" 
1.150193. À promulgação. 

Leia-se: 
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n'~ 40/93, constante do item n~' 1 da Ordem do Dia da 
presente sessão. Aprovada, nos termos do Requerimen
to n' 1.151193. À promulgação. 

-1---:_ .. ,-, SUMÁRIO DA ATA DA 254• SESSÃO 

REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 1993 

RETIF!CAÇÃO 
Na publicação do Sumário, feita no DCN'~Seção 

II, de 14 de dezembro de 1993, na página 11275, i' 
coluna, no item 1.2.5'- Comunicação da Presidência: 

Onde se lê: 
( ... )Projeto de Lei da Cãmara n' 274193, lido ante· 

riormente. 
Leia·se: -

( ... ) ProjetodeLei da Câmara n' 247193, lido ante· 
riorrnente, 

SUMARIO DA ATA DA 256• SESSÃO, 

REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 1993 

RET!F!CAÇÃO 

Na publicação do Sumário, feita no DCN, Seção 
II, de 15 de dezembro de 1993, na página 11327, 2' 
coluna, no item 1.3 - Ordem do Dia: 

Onde se lê: 
Projeto de Resolução n' 118, de 1993, ( ... ),e sete 

centavos 
Leia-se: 

Projeto de Resolução n' 118, de 1993, (_ .. ),e seten
ta e sete centavos. 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 25• SESSÃO, EM7 DE FEVEREIRO 
DE 1994 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da Rep6blica 
- W 68 e 69, de 1994 (n• 86 "e 88194, na origem), 

de agradecimento de comunicações. 

1.2.2 - Aviso do Ministro-Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República. _ _ 

- N" 243/94, de 1~ do corrente, encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes do Requerimérito n<? 
1.136, de 1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

1.2.3 - Parecer 
Referente à seguinte matéria: ---
-Mensagem n~ 54/94, do Senhor Presidente da Repú

blica, submetendo à aprovação do Se~do_ Federal o nome _ 
do Senhor Alkimar Ribeiro Moura. para exercer o cargo 

de Diretor de Política Monetária do Banco Central do 
Brasil. 

1.2.4- Requerimentos 
N~ 62/94, de autoria do Senador Mauro Benevídes, 

solicitando transcrição, nqs Anais dO Senado, do artigo 
do Deputado Osório Adriano Filho, intitulado "B.etro
cesso, não", publicado no jornal Correio Braziliense, em 
3 de fevereiro do corrente ano. 

N~ 63/94, de autoria do Senador Amir Lando, solici
tando que seja considerado como licença o período de 
3 a 18 de fevereiro do corrente ano. Votação adiada por 
falta de quorum. 

N\' 64194, de autoria do Senador Júlio Campos, solici
tando _qu__e_ sejam considerados como licença os dias 3, 4, 
5, 6, 7, 10, 14~ 17 e 19 de janeiro do couente ano. Votação 
adiada por falta de quorum. 

N~ 65/94, de autoria do Senador Onofre Quii1ail, sOifd
tando que seja considerado como licença o período de 
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6 a 13 de fevereiro do corrente ano. Votação adiada, por 
falta de quorum. 

-:- N9 66/94, de autoria do Senador Carlos Patrocínio, 
solicitando que seja considerado como licença autorizada 
os dias 3, 5, 6, 12, 13, 24, 25, 26, 27 e 31 de janeiro 
do corrente ano. Votação adiada por falta de quorum. 

- N~ 67/94, de autoria do Senador Levy Dias, solici
tando que sejam considerados como licença autorizada os 
dias 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 17, 21,-24, 28 e 31 de janeiro 
de 1994. Votação adiada por falta de quorum. 

- W 68/94, de autoria do Senador Divaldo Suruagy, 
solicitando que seja considerado como licença autorizada 
os dias 3 a 7, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 24 de janeiro 
do corrente ano. Votação adiada por falta de quorum. 

1.2.5 - Offcio 
-Da Liderança do PPR no Senado Federal, referente 

à substituição de membro na ComissãO de Serviços de InfraR 
Estrutura do Senado Federal. 

1.2.6 - Comunicações 
-Do Senador Teotonio Vilela Filhó, comunicando 

sua ausência do país no período de 11 a 23 de fevereiro 
de 1994. 

-Do Sen3dor José Eduardo, comunicando sua ausên
cia do país no dia 5 de fevereiro do corrente ano. 

- Do Senador Affonso Camargo, comunicando sua 
ausência do país no dia 5 de fevereiro de 1994. 

SENADOR HUGO NAPOLEÃO- Síntese de sua 
atuação à frente o Ministério das Comunicações, no GoR 
vemo Itamar Franco. 

1.2.8 - Comunicação da Presidência 
Dispensa da Ordem do Dia, nos termos do art. 174 

do Regimento Interno. 
· 1.2.9- Discursos do Expediente (continuação) 

SENADOR ÁUREO MELJ ... O- Centenário de nas
cimento de Savério Fittii)aldi. 

SENADOR RONAN TITO -Apreensão âe S. EX' 
com o pronunciamento do Sr. Fernando Henrique Cardo~ 
so. Ministro da Fazenda, a ser transmitido, esta noite, 
em cadeia nacional de rádio e televisão. Comentários sobre 
o Plano de Estabilização Económica e o_ desempenho do 
Governo Itamar Franco. Esclarecimentos a respeito de enR 
trevista do Deputado José Fortunati a órgão da imprensa, 
sobre parlamentares inadimplentes junto a~ Banco doBraR 
sil por empréstimo agrícola. Críticas à política do Banco 
do Brasil para a agricultura, principalmente em relação 
aos juros do crédito rural. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Preparativos 
para a comemoração do Sesquicentenário de nascimento 
do Padre Cícero Romão Batista, PatriarCa de Juazeiro, 

- Do Senador Henrique Almeida, comunicando sua 
ausência do País no período de 10 a 17 de fevereiro do _ 
corrente ano. 

no próximo dia 24 de março. -
1.2.10 - Designação da Ordem do Dia da próxima 

sessão 

1.2.7- Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA -· Satisfação 

com o acordo firmado entre o Governo Federal e os laboraR 
tórios farmacêuticos de capital europeu, riO Sentido de con
ter a escalada de preços dos remédios. 

SENADOR V ALMIR CAMPELO - Protestos em 
virtude da transferência do DNER para o Rio de Janeiro. 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA ....:. Criticas ao Mi
nistro Henrique Santillo, por sua atuaÇãõ na pasta da Saúde 
e por sua decisão de candidatar-se ao Senado, à revelia 
do seu partido, o PP. 

SENADOR CHAGAS RODRIGUES - Regozijo 
pela reabertura do Banco do Estado do Piauí S. A., que 
teve, recentemente, sua dívida junto à Reserva Monetária 
reescalonada pelo governo do Estado. 

1.3 -ENCERRAMENTO . 
2 - RETIFICAÇÕES 
-Resolução n' 116, de 1993 
-Ata da 239~ Sessão, realizada em 18 de novembro 

de 1993 

3- REPRESENTAÇÃO Á COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTICA E CIDADANIA . 
. 4- ATOS DO PRESIDENTE 

-N9" 48 a 54 de 1994 
5- ATAS DE,COMISSÃO 

TES 

6 - MESA DIRETORA 
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 25a Sessão, em 7 de fevereiro de 1994 
10" Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues, 
Nabor Júnior e Beni V eras 

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

Alfonso Camargo -Alexandre Costa- Antonio Mariz 
--Beni Veras- Chagas ROdrigues - Epitáeío Cafeteira 

· ~ Esperídião Amin - Flaviano Melo - Garibaldi Alyes 

Filho -Gilberto Miranda- Hydekel Freitas -João_ Rocha 
. - ~ourival BaP.tista - Magno Bacelar - Márcio Lacerda 

-: _, Mauro Benevides-Me ira Filho - Nabo r Júnior- Pedro 
..; Teixeira - Ronaldo Aragão - Valmir Campelo - Wilson 
.1 Martins. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 23 Srs. Senadores. Ha~ 
vendo número regimental, declaro aberta sessão. _ -

Sob a proteção de Deus, iniciamos p_oss9s trabalhos. 
O Sr 19 Secretário Procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte: -

EXPEDIENTE 

MENSAGENS I)O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicaçOes.~ 

N• 68 e 69, de '1994 (n• 86 -e 88/94, na origem), de 3 
do corrente. referentes às matérias constantes d3s Mensagens 
SM n"' 13 e 14, de 1994. 

A VISO DO MINISTRO-CHEFE DA CASA CIVIL 
DA PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA 

N\1 243194, de -1~ do corrente, -e~caminhando-in-f6-rmações 
sobre os qUesitos constantes do Requerimento n~ 1.136, de 
1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

As informações encaminhadas, em cópias, ao re
querente. 

O Requerimento vai ao Arquivo. 

PARECER N• 53, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a 
Mensagem n~ 54, de 1994, do Senhor Presidente da 
República, que submete â aprovação do Senado Federal 
o nome do Senhor Alkimar Ribeiro Moura, para exercer 
o cargo de Diretor de Política Monetária do Banco Cen
tral do Brasil. 

A Comissão de Assuntos Económicos, em votação secreta 
realizada em 2 de fevereiro de 1994, apreciando o relatório 
apresentado pelo Sr. Senador Jonas Pinheiro sobre a Mensa
gem n9 54, de 1994, do Senhor Presidente da República, opina 
pela aprovação da escolha do Senhor Alkimar Ribeiro Moura, 
para exercer o cargo de Diretor de __ Política Monetária do 
Banco Centrar do Brasil por 22 votoS favoráveis_ e nenhum 
contrário. 

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 1994. -João Ro
cha, Presidente.-:-.Jonas Pinheiro, Relator- Alfredo Campos 
- Jonice Tristão - Moisés Abrão- Beni V eras - Onofre 
Quinan - José Fogaça - Flaviano Mello ---João Calmon 
- Ronan Tito - Alfonso Camargo - Esperldão Amin - -
José Riclta - Aureo Mello - Henrique Almeida - Carlos 
Patrocínio - Magno Bacelar - Raimundo Lira - Eduardo 
Suplicy - Pedro Simon. 

VOTO DO RELATOR 

Relator: Senador Jonas Pinheiro 

O Senhor Presidente da República, por intermédio da 
Mensagem n~ 54, de 28 de janeiro de 1994, e com base no 
artigo 84, inciso_XIV, combinado com o artigo 57, inciso 
III, alínea III, alínea "d", da Constituição Federal, submete 
ao Senado Federal, para prévia aprovação dos seus membros, 
o nome do Senhor Alkim(lr Ribeiro Moura, para exercer o 
cargo de Ditetor de- Política Monetária do Banco Central 
dp Brasil. 

2. O curriculum vitae do indicado encontra-se em ane
xo. Dele consta que o Senhor Alkimar Ribeiro Moura é brasi

_l,eirq _e ocupava. anteriormente. o cargo de Diretor da Syntech 
DTVMLTDA. 

3. O indicado é graduado em Ciências Econõmicas .pel~ 
Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal 
de Minas Gerais. A nível de Pós-Graduação possui os cursos 
de: Mestrado em Economia pela Universiade da Califórnia
USA, Doutorado em Economia Aplicada pela Stanford Uni
versity....:....UsA, e, ainda, o Curso de Aperfeiçoamento em Eco
nomia no Centro de Aperfeiçoamento de Economistas do 
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas 
do Rio de Janeiro. 

4. Sua experiência profissional. além do cargo que pre
sentemente exerce, compreende o desempenho das seguintes 
atividades: 

- Economista Júnior do Setor de Política Monetária 
do Instituto de Planejamento Econômico e Social - IPEA, 
Rio de Janeiro, no período de agosto de ·t966 a julho de 
1967; 

- Chefe do Departamento Económico da Uni"ão dos 
Bancos Brasileiros. São Paulo, no período de julho de 1967 
a dezembro de 1971; 

-Assessor Económico da Diretoria de Markeiing do 
Grupo União dos Bancos Brasileiros, São Paulo, no período 
de janeiro -de 1972, a dezembro de 1973; 

-Assessor Económico do _O_epartamento de Estudos 
Económicos do GrUPo Pão de Açúcar, São Paulo, no período 
de janeiro de 1980 a fevereiro de 1983; -

- DiretorTécnico do BANESPA S/ A Corretora de Câm
bio e Títulos, São Paulo, no período de março de 1983 a 
dezembro de 1986; 

- Diretor Presidente do BANESPA DTVM SI A, São 
Paulo, no período de abril de 1985 a dezembro de 1986; 

- Diretor da Dívida Pública e do Mercado Aberto do 
Banco Central do Brasil, Rio de Janeiro, no período de janeiro 
de 1987 a janeiro de 1988; . 

- Diretor Técnico e de Operações da Pirelli FINTEC 
SIA DTVM, no período de março de 1988 a janeiro de 1992; 

- Diretor Técnico- de Operações do Banco PIRELLI 
FINTECS/A, no perído de janeiro de 1992 a março de 1993. 

5. A nível acadêmico exerce o cargo de Professor do 
Departamento de Planejamento e Análise Econômica Aplica
dos à Administração da Escola de Administração de Empresa 
da fundação Getúlio Vargas, São Paulo, desde janeiro de 
1970. 

6. Diante do exposto, considero que os integrantes desta 
douta Comissão possam dispor dos elementos informativos 
necessários e suficientes para deliberar a respeito da indicaç-ão, 
por parte do Senhor Presidente da República, do nome do 
Senhor Alkimar Ribeiro Moura, para exercer o cargo de Dire
tor de Política Monetária do Banco Central do BrasiL 

Sala das Comíssões, 2 de fevereiro de 1994. -João Ro
cha, Presidente -Jonas Pinheiro, Relator. 

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

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

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 62, DE 1994 

Nos termos do art. 210do-Re-glmento Interno, requeiro 
a transcrição, nos Anais- do Senado, do arti_go do DeputadCo 
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OsórioAdrianoFilhopublicadonojornalCorreioBra~iliense, às séssões dos dias 3 a 7, ~0, 1_3, 14!_17, 18, ~0, 21_e Z':'l 
em 3 de fevereiro do corrente _ano, intitulado "Retrocesso, de janeiro último. - ·-
não''. Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 1994. - Senador 

Sala das Sessões_~ 7 de fevereiro 4~ l994. -.Senador Divaldo Suruagy. 
Mauro Benevides. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~A votaçãp 

(A Comissão Diretora.) dos requerimentos lidos fica adiada por falta de quorum 
0 SR. PRESIENTE (Chagas Rodrigues) _ De acordo Sobre a mesa, oficío que será lido pelo Sr. 1• Secretário. 

com o art. 210, § 1'', do Regimento Interno, o requerimento É lido o seguinte 
será submetido ao exame_da Corni$s_ã,o_Diretora. . __ S:enhoi- PreSidente, 

Sobre a mesa, requerimentos que_serão lidos pelo Sr. Em razão do desligamento do nobre Senador Gerson 
19 Secretário. - - - - Camata, da Bancada do P·ai-üdO Progressista Reformador -

São lido os seguintes PPR, indico, em _substitujç"ãO ao mesmo, o nobre Senador 
REQUERIMENTO N• 63, DE 1994 Hydeckel de Freitas para integrar a Cómíssão de Serviços 

de Infra-Estrutura do Senado Federal. 
Com fulcro no art. 43, inciso I, do Regimento Interno Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada 

do Senado Federal, requeiro seja Concedida licença no período estima e distinta _cOrisideração. 
de 3 a_l_S_ _ _de fevereiro do .ano em curso, ·de _conformidade Cordialmente, 
com a recomendação contida no anexo atestado emitido pela Sala das Sessões, de fevereiro de 1994.- Senador Epitá-
Diretol:-1ã:'da Sub:>cçr~taria de A~sistência M~dica e Social ·cio Cafeteira, Líder do PPR. 
desta Casa. 6 SR. PRESÜJENTE (Chagas Rodrigues)- Será feita 

Sala das Se_ss_ões, 7 _d_e_ fevereiro -de _1994. - Senador a substituiÇão Solídtada. 
Amir Lando. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 
REQUERIMENTO N• 64, de 1994 -1, Secretário. 

Exmo. Sr. Presidente, São_ lidas as seguintes 
Nos termos do art. 13, § 1'-', do Regime-ilto Interno do Senhor Presidente: 

Senado Federal, solicito a V. Ex• quC Seja- Ci5riSKlâãd3. -cóirtõ Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acor-
líceriçii minha ausência ao plenário nos dias 3, 4, 5, 6, 7, do com o disposto no art. 39, alínea a, do Regimento Interno 
10, 14, 17, e 19 de janeiro do _corrente ano. ~do Senado Federal, que me ausentarei do País no- período 

Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex'ii·meus protestos' de 11 a 23 de fevereiro de 1994 para empreender viagem 
de consideração e estima. __ aos Estados Unidos da América, em caráter particufar. 

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 1994. - senador Atenciosamente, 
Júlio Campos, Primeiro Secretário. - T - Sala das Sessões, 1 de fevereirO" ae 1994._- Senador 

REQUERIMENTO N• 65 DE 1994 

Senhor P_rcsidentc, 
Requeiro, nos-tcrinúS do art. 43, inciso IL_do Regimento 

Interno do Senado Federal, licença para tratar de interesses 
particulares, no pcríoido de 6 a 13 de _fev_ereiro do corrente 
ano. 

Sala das Sessões, 7 de_JI.!vereiro de 1994. - Senador 
Onofre Qninan. 

REQUERIMENTO N• 66, DE 1994 ~ 

Nos termos do art. 13, § 1'?, do Regimento Interno, requei
ro seja considerado como de licença autorizada os dias 3, 
5, 6, 12, 13, 24, 25, 26, 27, e 31 de janeiro do corrente, 
quando estive ausente dos trabalhos da Casa. 

Sala das Sessões 7 de fevereiro de 1994. -Senador Carlos 
Patrocínio. 

REQUERIMENTO N• 67, DE 1994 

Senhor Presidente, __ _ 
Nos termos do art. 13 do Regimento Interno do Sen.ado 

Federal, requeiro que sejam considerados_como licença autori
zada os dias 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 e 310 de 
janeiro de 1994, quando estive afastaéio_dos trahalbos_da casa. 

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de T994. - Senador 
Levy Dias. 

REQUERIMENTO N• 68, DE 1994 

Nos termos do art. 13, § 1", do Regimento Interno, requei
ro seja conSiderado como licença autorizada minhas ausências 

Teotonio Vilela Filho. 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do artigo 39, 

alínea ·a do Regimento It:tt~rl!o, que me ausentei do País no 
próximo dia 5 de fevereiro do corrente ano, q'uando farei 
uma viagem ao Paraguaia para tratar de interesse particular. 

AprOveito o ensejo p·ara teiterai" 3 V. Ex• protestos de 
elevado apreço e _conside_raçã~. __________ _ 

Sala das Sessão, 7 de fevereiro de 1994. -Senador José 
Eduardo. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigÕ ~9 aline-a a;_doRegiffierito InteinO 

do Senado Federal, comunicO a Vossa Excelência-c.yue fue 
ausentarei do País no dia 05 de fevereiio de 1994, em víagem 
de caráter particuJar com destino ao P_araguai: '' 

Sala das Sessões, 7 de fevereirO de 1994. __.:_ Senador 
Affcnso Camargo. 

Excelentíssimo Senhot Presidente, 
Nos termos do artigo 39. alínea a, do Regiffie-nro Interno, 

comunico que me ausentarei do País no período de 10 a 17 
--áe fevereiro do corrente em viagem particular. 

Sala das Sessões, 7 de fevereiro- de 1994. - SenadOr 
Henrique_ Almeida.. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue1) -:-: O expe-. 
diente lido vai à publicação~ 

Há oradores inscritos~ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia 
o seguínte discurso. Sem revisão do oraCor.)- Sr. Presidente, 
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Srs. Senadores, fiz, no dia 31 Oe janeiro passado, um pronun~ 
ciamento- já deveria tê-lo feito no dia 26, o que não ocorreu 
devido à programação das sessões do Congresso Nacional 
_,sobre a persistência do problema da inflação em nossa 
economia e os efeitos danosos que tem causado à sociedade, 
principalmente às camadas menos privilegiadas da população 
e à retomada do nosso desenvolvimento~ corroendo os salários 
e o poder aquisitivo, inibindo os investimentos produtivos 
e prejudicando o processo de geração de renda, riqueza e 
emprego, com sérios reflexos sobre o setor público, o planeja
mento govetnámental e a manutenção de serviços básicos, 
indispensáveis ao beni-estar de nossa gente. 

Afirmam alguns especialistas que o grande vilão da infla
ção é o déficit público, mas eXistem tam!J_ém os que acreditam 
que o grande vilão do déficit público, além dos gastos desne
cessários do setor, é alimentado pela sonegação, pela especu-_ 
lação financeira e pela remarcaçã9 abu~iva e viciosa dos pre.:. 
ços~ · _ _ --

Comentei, Sr. Presidente, a escalada dos preços dos remé
dios, que vinham contribuindo para en-gordar os índices infla
cionários e promdver·, ainda mais, as dificuldades da popu
lação de baixa renda e da saúde pública. 

Lendo os jornais que não h a via manuseado no último 
sábado, dia 29 de janeiro, noticiando um importante acotdo 
que o Governo houvera feito no dia anterio_r, sexta-feira passa
da, em que as indústrias farmae:êuticas de capital europeu, 
responsável por 35% do mercado desse setor, concordaram 
em não reajustar seus preços acima -d~ inflação durante _os 
próximos 60 dias, enquanto se proinovem outras ·negOci3ções, 
envolvendo a indústria e o comércio dó ramo~ · -

Apresso-me em aplaudir tal decisão, por ser medida tão 
necessária para -disciplinar e conter a lamentável escalada dos 
preços desses produtos essenciais à preservação e recuperação 
da saúde das pessoas, criando melhores condições para uma 
competição mais Saudável e proveitosa: parã o mercãdo.-

Basta dizer que, em 1993, o aumento dos preços dos 
remédios, de um modo geral, atingiu a _mar~ de 3.500~"!,_ __ 
enquanto que a inflação situou~se,,segundo ~reportagem que 
li, em 2.700%: · · · 

Em troca do compromisso desse acordo, no sentido de 
as empresas não aumentarem <?S preçOS dos me~i'?3mentos 
acima da inflação, nos próximos 60 dias, o Governo acenou 
com a possibilidade de_ rever a legislação sobre os produtos 
genéricos, já definidos pela Organizaç~o Mundi_al de Saúde 
como aqUeles de mesmo princípio -ativo, e que vinham tendo, 
no mercado, preços bastante diferenciados, apenas pelo mar
keting da embalagem e do nome do fabricante; isso poderá 
resultar também no barateamentO" desses produtos, de grande 
procura e aceitação. · 

O acordo firmado com as indústrias farmacêuticas de 
capital europeu, Sr. Presidente, foi r~Imente uma vitória 
do_ Governo, em benefício do seu plano de estabilização da 
economia, e um grande estímulo para que outros sucessos 
sejam alcançados nos diversos s.etores da atividade econômica, 
contribuindo para conter a disparada dos preços e limitar 
a inflação -fenómeno das economias, alimentado, também, 
pela ganância e pela especulação, que, embora já tenha sido 
equacionado, com resultados animadores, em vários· países 
da América e do Mundo, inclusive na Bolívia- nosso vizinho 
- , ainda não conseguimos domar ess,e-_ dragão da maldade 
que, ano a ano, vem destruindo a maior parte do esforço 
do País e do Governo ,em melhorar as condições de vida 
do povo brasileiro. 

Quero, nesta oportunidade, apresentar as minhas congra
tulações ao Presidente Itamar Franco e a sua equipe econó
mica, liderada pelo Ministro Fernando Henrique Cardoso, 
pela importante iniciativa desse acordo, que espero produza 
os resultados previstos, pois a sociedade não poderia continuar 
assiStindo, impassível, a essa inexplicável elevação nos preços 
de gêneros de primeira necessidade, como os remédios. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcriçâo,_com o 
meu pronunciamento, das seguintes notícias: "AcõidtJ não 
deixa remédio_ subir mais que a inflação" - Correio Brazi
liense, edição de 29-1-94 - , e "Fechado acordo de preços 
com laboratórios europeus" -- Estado de S. Paulo, edição 
de 29-1-94. 

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

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

Correio Baziliense 

Bras~ia, sábado, 29 de janeiro de 1994 

ACORDO NÃO DEIXA REMÉDIO 
SUBIR MAIS ()UE INFLAÇÃO 

São Paulo - O Governo conquistou ontem o primeiro 
compromisso concreto de um setor económico em relação 
ao plano de estabilização da economia. As indústrias farma-_ 
cêuticas de capital eur<?peu _q>ncotdaram em não reajus~ar 
seus preços acima da inflação durante os próximos 60 dias. 
Entre_todas as negociaÇões que a equipe do Minístro da Fazen
da vem realizando, o setor farmacéutico é o mais complicado, 
pois no ano passado os_ preços dos remédios subiram até 63 
por cento acima da inflação. As negociações não descartam 
a redução nos preços dos medicamentos que sofreram aumen
tos abusivas. 

Em troca do compromisso das empresas, o Governo con
cordou em rever a legislação dos chamados produtos gené
ricos, medicamentos definidos pela Organização Mundial de 
Saúde a serem produzidos em larga escala e por várias-empre
sas. com embalagem muito simples, onde .está identificado 
o produto ativo do remédio e não a empresa que o fabrica 
ou um nome de fantasia. 

Entre outras mudanças, o Governo pode autorizar as 
empresas a comercialização simultânea dos genéricos e dos 
produtos originais, com embalagem sofisticada e nome da 
Empresa visível. O objetivo do Governo é garantir a comercia
lização destes produtos mais baratos e com qualidade para 
a população em um prazo entre 120 e 180 dias. 

O _assessor especial José Milton Dallari Soares acredita 
que somente será necessário rever alguns casos de medica· 
mentes que subiram muito acinia da taxa de inflação, como 
os cardiovasculares. 

"Os que tiveram eSte comportamento serão reexamina
dos e provavelmente terão reajustes bem menores que os 
níves de inflação", informou Dallari. As empresas consegui
ram convencé-lo de que seus preços subiram acima da inflação 
apenas para "recuperação de margem". _ 

De acordo com Eldo Franchin, diretor da Divisão Farma
cêutica da_ Hoescht, empresa de capitar alemão com fatura
mento de 630 milhões de dólares em !992, segundo a publi
cação 'maiores e melhores", da- revista exame, as empresas 
presentes ao encontro ficaram impressionadas com a equipe 
do Governo e comprometeram-se com reajuste pela inflação 
nos próximos 60 dias. 
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O Estado de S. Paulo 
Sábado, 29 de janeiro deJ994 

FECHADO ACORDO DE PREÇOS 
COM LABORATÓRIOS EUROPEUS 

Empresas respo'nsáveis por 35% do mercado nacio
nal se comprometem· Com o governo a nãO promover 
reajustes acima da inflação em seus produtos por 60 
dias. 

Os laboratórios famacêuticos de origem européia, respon
sáveis por 35%. do mercado nacional, se comprometeram a 
não f~zer reajus_t~s acima da inflação nos preç9:s 4e seus produ
tos_ por 60 dias. .. O acorclo fqi feito onferil, ·dufante reunião 
entre representantes de 90% desses laboratóriso com o secre
táríO-adjunto de política econôrriic'a.'do MirliSiériõ da Fazenda, 
Gesner de Oliveira, o assessor Milton Dallari e Celsius Lod
der. superintendente da Sunab. 

Em 1993, os remédios tiveram um aumento de 3.500%. 
No mesmo período. a intl<itção atingiu 2.700% .. Para o assessor 
Milton Dallari, os reajusteS foram provocados pela recompo
sição de margem do setor, que durante 29 _ ai}QS teve seus 
preços defasados. "Mas agora não há mais 'd_esculpa", disse. 
A fiscalização do ·cumprimento do acordO; .afirmou Dallari, 
será realizada de duas formas~ diretamente, por·m:eiõ da ·su~ 
nab, e indiretamente, com índices da inflaçãO-.--·-- · -- --- --

No encontro também ficou acertãda a possibilidade de 
revisão da portaria que determina a comercializaÇão áe reme~
dios em embalagens com o-rrqme da substânciã-aHVa do produ
to. O Ministéríi:> da Saúde deverá analisar a fiSta de produtOs 
genéricos, feita pela Organização Mundial de-SãUde, e deter
minar quais seguirão a· órienta-çãó da portaria. ·oallari prevê 
que o acordo começará-a- vigotãf dentro de-120 a 180 dias. 

Para Oliveira. a lista deverá acabar. com o monOpólio 
no setor. "As empresas tarão de rever seus preços. para:· que 
se tornem· competitivoS''. 

A hipótese de congelamento nos~preços dos remédios 
foi descartada por Dallari. "0 governo não negocia cóm-es~es -· 
artifícios", diSse. Ele afirmou,- porém~ ·que"arguns ·produtOs 
que tiveram reajustes muito ·supúiOres. ãb"s da ín113.Çã0~-......: : 
como os· rem'édios cardiovasculares -terão seus preços revis
tos. Na próxima semana, a equipe deve encontrar-se· com 
grandes laboratórios nacionais. Também estão previstoS en
contros com laboratórios--pequenos e mêdios, com os de ori
gem americana e coni a- Associaç'ã-ó' Brasilel_i:a ~dâ"TndúStiía-
Farmacêutica (Abifarma). - · ------- ·- :- · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador~)~Sr._Presidente, 
Srs. Senadores, recentemente, a pedido da Ministra dos.Trans
portes, o Presidente Itamar Franco autorizou a transferência 
da sede do DNER de Brast1ia para o Rio de Janeiro. 

Decreto Presidencial nesse sentido foi publicado no últi
mo dia 21 de janeiro e pegou de surpresa diretores, funcio
nários, a comunidade e_ o próprio Ministro-Chefe da Secretaria 

. de Administração Federal. 
A medida causa espécie e representa um duro golpe con~ 

tra Brasi1ia. Inegavelmepte, a Capital_ Fed~r~l _será atingida 
com essa transferência, prevista para- os próximos 15 dias,
ainda mais se considerarmos que se trata de uma das maiores 
~mais importantes autarquias federais. -

A transferência do ÓNER para o Rio de Janeiro, em 
primeiro lugar, desmerece a Capital da República, lesando-a 
de suas funções e; destinação, além de alimentar a onda de 
rejeiÇão e_ r~sistência, que tem ensejado tentativas extenlpo
râneas de esvaziamento e inviabilização de Brasilia enquanto 
centro das decisões e do poder político nacionais. 

Em segundo lugar, a transferência da sede do DNER 
fere frontalmente interesses legítimos da população do Distrito 
Federal, na medida em que representa subtração de empregos 
num mercado reconhecidamente defasado. 

Por outro ladO, cabe indagar: com base em quê, para 
quê e em nome de quaiS-intereSSes_essa transferênCia foi autori
zada? Teria sido unicamente par"a satisfazer a um capricho 
pessoal da ilustre e voluntariosa Titular da Pasta dos Trans
portes? 

A pergunta procede e não é de forma alguma provocatiya. 
Mesmo porque,_ até agqra, o Governo-não apresentou razões 
convincentes para justificar a súbita transferência de sede de 
um--ª-~a(Jtar:quia do porte do DNER. · · 

-É evidente também que essa mudança de endereço não 
será feita serp_despesas. É claro que implicará gasto de dinhei
ro do contribuinte. Segundo estimativa da Associação dos 
ServidOres dO DNER, a _transferência da_ sede para o Rio 
de Janeiro custará cerca deUS$ Smilhões aos cofres públicos. 

___ O q_1,1e mais ~ausa perplexidade, entretanto, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores. _é a persistência de um certo precon
ceito, de uma,indisfarçada. má_vontade_em r~laçãq_ a Brasília~ 
Ao longÕ dessas três décadas de existência, a Capital Federal 
tem enfrentado investidas o_ra furiosas, ora sub-reptícias, sem
pre com o objetivo camuflado de diminuí-la, de desquali
fiqi-la, de question~r seu statu~ de indiscu~ível centrq das 
decisões nacionais. 

O Sr. Anreo Mello- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. V ALMIR CAMPELO- Ouço V. Exó com prazer. 

O Sr.· Aureo Mello- Nobre Se.nadQ(, além do que V. 
EX~'_está dizendo,_ a respeito- dessa tentativa. de transferir a 
Capital para- o Riõ de. Janeiro", é impoi'-tahté- qtie se observe 
a campanha que vem sendo feita, através dos editoriais, por 
alguns jornais da antiga Guanabara, principalmente O Globo. 
Eles vêin. por assim diZer, querendo inViabilizar, Brasília; mos
trar que esta cidade não tem as condições ne_c_essáriáS para 
ser a Capital da República. É uma campanha bairrista da 
piof ·qualidade, porque todos sabem que o Rio de Janeiro 
ten_l)iuiitO _meno~ condições de ser a Capit~J _Fede~~l. Se é 
pãra voliar, vamOs vOltar para Salvador, a- ~ntiga ·capital. 
Se_ ~:-para_ transferir a ·capital pa_~<! __ o seu .local de origem, 
variiOs VOltar para a Bahia de Todos os Santos, a nossa querida 
Sã_q Salvador, ondç teríamos, pelo menos, a palavra de um 
Josãphat Marinho, pontifiC3Tido a todo momento a favor· dos 
interesses nacionais. Isso me lembra, incl~siv_e,._ aquela história 
do antigo Egito, quando os sacerdotes tebanos queriam que 
o rei Aknaton mudasse outra vez Aton, a nova capital, urna 
cidade toda de mármore, para Tebas. Acabaram por assassinar 
o rei Aknaton, casado com Nefertite, conseguindo realmente 
a mudança inqualificáVel da capital egípcia para a antiga Te
bas. que era dominada pelos sacerdotes. Realmente, há uma 
espécie de misteriosa conspiração; mas ~á quem diga que 
esta mudança está relacionada com interesse~ de poderosos 
empresários~ O Departamento NaciOnal de Es.tradas de Rodél
gem não tein por que se transferir para a periferia sUl do 
Brasil, quando vemos as estradas que conduzem ao centro 
se deteriorando. Tem V. Ex~ a solidariedade de um nortista 
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sincero, que estava acostumado a ver o abandono do Norte, 
a que só se tinha acesso por meio de navios ou de aviões. 
Tenha a solidariedade deste companheiro do Norte na nobre 
defesa que V. Ex~, como representante do Distrito Federal 
e seu provável futuro governador, está fazendo em boa e 
salutar hora. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Nobre Senador Aureo 
Mello, sou grato pelas palavras de V. EX'!, que é um aut~ntico 
pioneiro, homem radicado aqui no Distrito Federal há muito 
tempo, que conhece os seus problemas. Devo dizer que um 
dos argumentos da Ministra dos Transportes COJD. relação ao 
DNER é que a maioria dos funcionáriOS do DNER está sedia
da na cidade do Rio de Janeiro. Lembro à Ministra que, 
se esse argumento prevalecer, talvez fosse interessante que 
deslocássemos a sede do Ministério da Agricultura para Minas 
Gerais ou para o interior do Estado de São Paulo. Eu também 
aconselho, se esse argumento prevalecer, mudar o Ministério 
das Relações Exteriores para o- estiailgeii"O, pOrque a maioria 
dos funcionários do Itamaraty está lotada em vários países 
fora do Brasil. Não tem cabimento! 

Brasília foí concebida para ser a Capital da República, 
a sua finalidade é superior a tudo isso. Depois de 34 anos 
de existência, não podemos, sob hipótese alguma, permitir 
o esvaziamento da Capital da República para o Rio de Janeiro 
ou para qualquer outro Estado. 

O Sr. Ger"son Camata- Concede-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Gerson Cama ta-Ilustre Senador Valmir Campelo, 
creio que V. E~. na qualidade de Senador pelo Distrito Fede
ral e, segundo mostram as pesquisas, ·de futuro Governador 
do Distrito Federal, tem que puxar mesmo a brasa para a 
sua sardinha. Entretanto, penso que· a tranSferência ou a volta 
do DNER ao ~io de Janeiro não tem a importância qUe 
estão querendo dar, até mesmo porque li nos jornais de hoje 
que uma outra repartição pública, cujo nome não me record_o_ 
agora, infelizmente, transferiu-se sexta-feira do Rio para cá. 
Não houve nenhum discurso de boas-vindas a esse novo órgão. 
Entretanto, a um que está saindo de Brasma para o Rio de 
Janeiro, estão dã.ndo uma importância que não tem. O primei
ro fato necessário que se diga é que os funcionários do DNER 
do Rio de Janeiro obtiveram na Justiça o direito de_ não vir 
para Brasília. E essa transferência para Brasília, pOr meio 
da contratação de mão-de-obra de consultoria, faz com que 
o DNER gaste por mês 2,5 milhões de dól~res a mais d_a 
que gastaria se ficaSse no Rio de JaneirO. Nos países mais 
desenvolvidos do Primeiro Mundo, e talvez até nos do segundo 
e terceiro mundos, como nós, a capital do País não é o centrO 
absolutista de concentração de todas as facetas do Poder. 
Recordo-me de que há alguns anos, em companhia do Senador 
Hugo Napoleão~ fiz uma viagem aos Estados Unidos a convite 
do Departamento de Estado daquele País. Lá em Washington, 
demonstrei para o funcionário do Departamento de Estado 
o meu interesse em obter algum conhecimento sobre o rema
nejamento de florestas nos Estados Unidos. _Consegui, então, 
que eles me marcassem uma entrevista -com 6 pTesidente do . 
órgão que seria o IBAMA norte-americano. Fui descobrir, 
no dia da audiência, que a sede daquele órgão federal não 
é em Washington, mas no Estado de Oregon, no norte. E 
por quê? Porque naquele Estado concentram·se as maiores 
florestas dos Estados Unidos. A SUDENE, por exemplo, 
n;<lo está em Brasília, porque atua mais riõ Nordeste e por 

isso fica lá, embora tenha um escritório aqui. O BNDES não 
é em Brasília, mas no Rio de Janeiro, em,bora também tenha 
um escritório aqui; o BNH não era em Brasília e _tinha um 
escritório aqui. De modo -que,- quando- se a~bre a presença 
de órgãos federais em vários Es-tados, é bom para o Brasil 
porque desconcentra o- poder ,-pe"i·initindo às vezes que fiquem 
mais próximos daqueles Estados ou popul~çóes que del~s mais 
precisam. Acredito que a ida do DNER foi suprida com a 
vinda, agora, de uma importante repartição. A sede do LJoyd 
Brasileir;-o, por exemplo, que aliás já faliu, não é aqui, mas 
no Rio de Janeiro- porque, inclusive, não há navio de roda 
para ir a Minas e, portanto, não haveria para vir a BraSília. 
A sede da Rede Ferroviária Federal não é aqui, mas no Rio 
de Janeiro. De modo_ que entendo que órgãos como esses 
devem ficar em outras Unidades da Federação, para descon
centrar um poucO o poder. Brasilia é a Capital, sem dúvida, 
onde está o Presidente da República e_- o Congresso Nãcio~'al. 
Estando o Supremo, o Congresso Nacional e o Preside te 
d_~ República, nobre Senador, o resto pode ir para qualq er 
cidade do Brasil, e a Capital continuará sendo aqui em Brasí
lia. Muito obrigado. 

O SR. V ALMIR CAMPELO -Obrigado pelas palavras 
que V. Ex~ dirigiu- -a minha pessoa. Entretanto, não posso 
concordar com V. Ex~, sob hipótese alguma, nobre Senador, 
quarido diz qu.:e_ estou "puxando a brasa para minha sardinha" 
pelo fato de eu ser representante do Distrito Federal. Avalio 
que Brasília. -dentro da modernidade em que foi concebida, 
realmente foi projetada para abrigar os três Poderes da Repú
blica, os c:Srgãos que pertencem a esses Poderes aqui, no CEm
tro-Oeste. Não vejo razão para tal descentralização, princip3.l
mente para o Rio de Janeiro. Não tem fundamento O DNER 
ir para o Rio de Janeiro, principalmente porque os prefeitos 
do País inteiro se dirigem a B_rasília para tratar de outros 
assuntos, por exemplo, na área social, de educação e de saúde, 
e quase todos eles têm problemas no que diz respeito a estra
das. É claro que esse deslocamento para o Rio de Janeiro, 
a fim de tratar de assuntos relativos a estradas e o desloca
mento para Brasília para resolver problemas de 9utras áreas 
vai encarecer muito P'Hra as prefeituras, para os Estados. 

A_ssim, tendo em vista_que Brasília tem uma sede imenSa 
do D~E~ em condições dignas-de funcionar, não vejo razão 
absoluta para que ela se desloque, principalmente para d Rio 
de Janeiro, que e-, hoje, sabidamen~e uma cidade sem segu
rança-, totalmente congestionada e loteada, sem condições pa
ra ab~gar uma repartição pública do porte -do DNER. 

De- qualquer maneira, respeito a ponderação de V. EX!', 
embora: não concOrde cQm a_ transferência desta autarciuia 
para a cidade do Rio de laDeiro. - -

Continuando meu pronunciamento, Sr. Presidente: 
" ... Esta má vontade da burocracia estatal para ·com Brasí

lia, aliás, não é nova. Renfonta aó Presidente Jânio Quadros, 
que nunca escondeu sua antip3iiã: pela cidade. Presentemente, 
o preconce~to contra '_'a Capital de todos os brasileiros" corpo
rificou-se tfOS sUceSsivOS cortes de verbas para as áreas de 
educação, saúde e segurança, atingindo o seu perito máximo 
com as descabidas, tentativ~ de "cassação da cidade" na Revi
são Constitucional, mediante emendas que prevêem a extinção 
da autonomia política do Distrito Federal. 

A verdade dos fatos é que, transcorridos Os 34 anos, 
ainda existem bra~ileiros que nãO se derani cOnta de que Bra
SI1ia é um ato irievetsfvel. Saudosistas de ontem e de hoje 
não compreenderam a obra de JK comO o maior dos nossos 
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projetas federais. E foi graças a esse projeto vitorioso que 
o Brasil conseguiu concretizar o deslocamento do eixo popula
cional para todo o seu imenso território, e"rígindo; no Plaila1t6 . 
Central; o .mais Promisso·r -p~ólo dViliZ3.t6rio· dO Planeta. 

Em funÇãO do "Projeto Brasília"~ foram construidas as 
grandes rodovias nacionaiS; ligariâo o Centro~~ul ao Centro
Oeste e este com tOdo o Brasil. 

ComO bem definiu O renomadê) jUrTsta·caríOca Aurélio 
Wander. mestre em Ciências Jurídicas da ·uNI-RI O: 

"O Brasil não teve uma revolução industrial, nem 
burguesa, nem socialista, mas construiu Brasflia. 

·A construção de Brasília é a revolução nacional, 
a oportunid.ade de um mesmo povo e não de segmentos 
estanques .encontrar os seus próprios caminhos. Brasília 
democratizou o nosso :destino. Brasília não foi éons
truída para cenários e desfiles autocráticos, e muito 
menos para acomodar gingas e fantasias." 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, Si-s. Seilâdo.res, não posso 
deixar de condenar essa irijUstificada transferênc!á do D~J?.R . 
para o Rio de Janeiro. E indiscutível que todos os órgãos . 
federai's; ãtit3rqUlas, empresas pública~ e soc;:ie.dades de eçonq
mia miSta· devam estar sediados em Brasília. 'Porque aqui é 
a Captfal do.Brasil_: Para'esta função a cidade_f~J construída! 
O Presidente Itaffiar ·F'ranco preCisa -rever essa decisão. A 
transferênCia· do DNER, acima de quaisquer o"utras conside
rações, onera os cofres públicos,. C()ntraria os objetivos d? 
política económica do GOverno·, atenta contra· os interesses 
de uma população de quaSe dois milhões _de habitantes, desme
rece a CaPital Federal e aliiriei:tta: preco-néeiTOs íDtOleráveis 
contra a cidade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidfmte. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig~esJ--:- Conced~. 
a palavra ao nobre Senador Júlio CampOs. (Pausa.) 

ConCedo a palavra ao ·nobre Senador Hugo Napol~ão. 
(Pausa.) · · · ···" ·· 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro TeiXeira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP ....:. DF. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. SenaPore.s, ocupo 
a tribuna do .Senado Federal para proferir um discurso que 
visa estimular um correligionário políticO ~PelO menOs per
tencemos ambos ao mesmo Partido, o PP, Parfido PrOgressista 
-a assumir corajOsamente um pO.siCionamehfo r"eVdado_sti.~ 
bliminarmerite err{ suas posturas. · · 

Refiro-me ao atual Ministro da Saúde, Henrique SantillO, · 
cuja administração. também, afora sua pouca participação par
tidária, está deixando a desejar, ensejando "Críticas contun
dentes de Deputados e. Senadores, bem como de Prefeitos 
e diversos outros segmentos. . 

O Ministro da Saúde ocupa o Cargo, seg_undo !JlC consta 
e salvo melhor juízo, em decorrência de apoiamento do Par
tido Progressista ao Góverno FederaL 

Todos se recordam do affair entre o Presidente do PP, 
.Álvaro Dias e as hostes palacianas, cujas divergências foram 
saneadas, entre outros pontos, pela indicação do político geia
no, Henrique Santillo, para ocupar a Pasta do Ministério da 
Saúde. 

Desde que tomou posse em suas funções, o Ministro Sim
tillo vem desconsiderando importantes setores do PP, com 
profunda desatenção aos Senadores do seu Partido, entre os 
quais me incluo. -··--·-----. -

O Senador João Fr3nça não ·rem· cOnseguido o menor 
êxito nas tentatiVas inúm"eras que terità encetar para cuidar 
de problemáticas relacionadas com o Estado que representa. 

Em Sergipe, todos os. postos-chaves do Ministério foram 
distribuídos por caráter políticO. Só que os correligionários 
do Ministro Santillo não foram atendidos em suas justas reivin
dicações, em que pese o candidato ao GoVerno daquele Estado 
da Federação, em coligação com o PP, tenha participado de 
sucessivas audiências· com o Ministro Santilio", ·apenas para 
receber promessas vãs e respostas evasivas. 

O Partido Progressista, por força de suas lideranças nacio
nais, desenvolveu ingentes esforçOs para preencher os seus · 
celeiros de políticos de expressão. . . 

Entre eles, o candidato ao Senado por São Paulo, o Sindi
calista Luiz António Medeiros, cuja inscrição no Partido Pro
gressista não mereceu contar com a presença do personalista 
Henrique Santillo, que tambéln não deu a menor atenção 
à vinda do eminente Senador Nelson Cai"ri.eii"O para ·os quadros 
do PP. . 

-o Ministro Santilfo, -eStá de fato e de direitO ·preocupado 
com a política do seu Estado, Goiás." , 

É público e notõrio· ·que em· seu ·gabinete' de" trabalho, 
onde atende Parlamentares eventualmente, há um ninho de 
políticos e técnicos ligados ao Estado de Goiás, Onde Santillo 
não· faz mais segredo de que pretende desfrutar uma vaga 
de Senador. 

É um gesto de traição às suas promessas quando de sua 
·· posse no cargo, oportunidade em que asseverou que não seria 

·candidato a postos eletivos no pleito que se aviZinha, condição 
sine qua non imposta pelo Presidente Itamar pafà a sua nomea-
ção colnd Ministro da Saúde. · · · · 

Vai trair o Presidente da República. Vai atraiçoar seus 
companheiros do Partido Progressista de Goiás, já que tinham 
compromissos de apoiar ó nome do Senador Irapuan Costa 
Júnior à reeleição. · 

A máquina do Ministério da Saúde é, iildisCutiVelmente, 
um verdadeiro arsenal, capaz de permitit a Santillo e seu 
chefe de gabinete Fernando Cunha, uma eleiçãp tranqüila. 

A atuação do M:inistfô Santillo é voltada, .prforitariamen
te, para o Estado de GOiás, com algumas coit~SsOes-para 
Minas Gerais, pois afinal de contas não pode afrOJ;ltar o Presi
dente mineiro Itamar Franco. 

As liberações extrã-orÇamentárias, próvenlentes.do Fun
do Nacional de Saúde, são feitas em sua maioria absoluta, 
·conforme se constata diariamente_ das publicações do Diário 
Oficial da União, para o }3stado 4e Goiás. 

O Município do Alto ParaíSO, distante duz~ntos e vinte 
quilómetros de BrasíHa, cOm aproximadamente 10 mil habi
tantes, recebeu trezent~s e trinta e oito milhões_de cruzeiros 
reais.-

- Dentro dess.es mesmos critérioS foram liberados. recursos .. 
para os Municípios de Catalão, Pirenópolis, Caldas Novas 
e Luziânia. · · 

A Fundação Nacional de Saúde. que dispõe de verba 
orçamentária de 2 bilhões e 200 mífhões de dólares, processa 
os pagamentos da rede hospitalar brasileira; O.Um f!IOnt<inte 
de 320 milhões de dólares por mês. 

Seu quadro de funcionários é.enorme. Só a Datasus possui 
no Rio de Janeiro quinhentos funcionários, ocupando uffi pt=e
dio de doze andare,s, possuindo uma frota composta de qui
nhentas unidades. E um órgão maior que o· pt6pti"o Ministério 
da Saúde. 
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E há quem ainda propugnç .retorno de órgãos públicos 
para o litoral, onde a brisa mansa é coniVente com as .corrup
ções que apenaS -são planejadas em Brasília, mas executadas 
por políticos militantes de outras regiões que não q. da Capital 
da República. . 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Ministro da Saúde, 
Henrique Santillo; O. a .ânsia de preparar a sua eleição e. a 
de seus correligionários,_ não está preocupado em executar 
suas tarefas em conjunto com os companheiroS: de seu Partido. 

Por isso mesmo, até trintas dias atrás, o seu Presidente 
da Fundação Nacional de Saúde era um político de outro 
partido que não o PP e que éstava exercendo suas funções 
em parceria -col:n o titular da Pasta dâ Saúde, voltadas para 
beneficiar os Estados de Goiás;-por onde Santillo vai~se candi
datar, e Tocantins, por onde o ex-Presiden~c da Fundação 
Nacional de Saúde tenta uma cadeira para a Câmara dos 
Deputados Federais, c~m êxito, certamente, visto os conside
ráveiS recursos aJf aplicados, afora o cabide de empregos ao· 
livre arbítrio dos que manipulam o importante Ministério co
mo se fosse suas próprias casas ou negócios particulares. 

O mais grave de tudo são os conceito~ ~d~sajros9§ que 
estão chamuscando o Partido Progres~iSta,- ;responsável pela 
infeliz indicação e que, agora-, por imPortantes lideranças, 
está rogando ao Presidente da República que substitua Henri
que Santillo na Pasta da Saúde, o que, a1i~s. não _ll].e causará 
nenhum constrangimento, pois a equipe econômi~ do Go
verno já lhe deu, com muita justiça, UfT! cart_ãO amarelo. 

De setembro de 1993 até 28 de janeiro de 1994, foram 
assinados duzentos e oitenta e se_ís_ convênios com o Estado 
de Goiás; com â libeiaç-ãO de recursos extra-orçamentários, 
no mo·n:tante de cinco bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros 
reais, de um total de quarenta e nove bilhões de cruzeiros 
reais liberados pelo Ministério da Saúde. . . 

Sr. Presídente, Srs. Senadores, preocupado em demons
trar transparência aos recursos apHCados na área do Ministério 
da Saúde, seu titular fez distribuir, por meio de sua Gerência 
de Convênio, a relação ·das transferências feitás em favor dos_ 
diversos Estados brasileiros. _ _ 

É uma confiSs3o expú~ssa da sua PQ!ítiCã. c;4suística e que 
corrobora a nossa .alegação. _ . 

O Estado de GoiáS foi o mais aquinhoado da federação, 
com uma cifra astronómica, se comparada Com outras regiões 
do Brasil. Até mesmo Minas Gerais, que possui um número 
acentuado de municípios, não alcançou os ,valores das transfe~ 
réncias goianas. -

Um fato de despertar a atenção é o referente à ªquisição 
de ambulâncias. O Ministério adquiriu cerca de quatrocentos 
desses veículos, cujos preços são díspares e não mantêm con~ 
formidade, o que está nos levando a formular requerimento 
ao ótgão para-esclarecer as modalidades de aquisição daquele_s 
veículos, seus fornecedores e outros elementos que nos permi
tam referendar ou não a pretendida transpa_rência. 

Outro requeii:lnento ·que estamos -formulando à Mesa do 
Senado visa obter informações dos convênios assinados com 
os Estados de Goiás e Tocantins, liberando recursos do Fundo 
Nacional da Saúde e do próprio MinistériO: ---

0 Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Com muito prazer, Senador 
Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marin~o- Nobre Senador P~dro Teixei
ra não pretendo entrar na análise do caso particular a que 
v.' Ex~ se refere. Quero apenas considerar o fato como um 

exemplo para afixar a c.!_esorientação gera~ da A Jmi~i~tração 
no País. A Constituição fala em desenvolvtment 'equ1hbrado, 
inclusive para a correção das desiguaiQa_d.es regionais,. Como 
não há nenhum planejamento, as_soluções são. dadas ,cír_cuns
tancialmente segundo a posição ou 'interesse dos Mimstros 
ou a maior ou menor força política dos Estados e regiões. 
Assim não se toma conhecimento das normas constitucionais 
que impõem planificação. Tudo se faz ao sabor das circun$_~ 
tâncias. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA -Nobre Senador Josaphat 
Marinho, em análises anteriores, questiOnamos, ·neste plená
rio, a existência dos gestore~ da Administração Pública. Dizfa
mos que· as paredes do Planalto não recebiam os ecos dos 
Estados para efetuar a distribuição que desejávamos .. 

Essa é uma verdade insofismável, pois, independente
mente dessa questão particular de que V. Ex~ ficou à margem--;
o Ministério da Saúde demonstra aqui visivelmente que não 
éstá preocupado com o equihbrio regional. Há uma canali
zação absurda de recursos destinados para de_terminadas 
áreas, processo esse em que o.Ministro da Saú?e está direta 
ou indiretamente envolvido. E uma vergonha! Lamentavel
mente, fatos como este merecem a ri9~sa r~pulsa. 

Agradeço a V. Ex\ porque demonstra, com sagacidade, 
que há necessidade de se reformular a Administração Pública 
para evitar esses descalabros. - :- - __ _ 

Para encerrar, não temos dúvidas de que as nossas obser
vações, por meiO desses requerimentos de informações_ que 
estamos postulando, ser_ão tod~s confin_na_çiÇts. Exigiremos. que 
o MinistrO Henrique Sari_tíllo devo~va a.o. P.r:esidente. da Repú
blica o cargo a que fOi guindado com o apoiamento do Partido 
Progressista; já deveria,- aliás, tê-lo feito para"e_vitar_o constran
gimento a que nos está submetendo. 

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

Durante o discurso do Sr. Pedro Teixeira, o Sr. Chagas 
Rodrigues, JP V ice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, 2? Secre
tário. 

o SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) :_Concedo a pala
vra ao nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS. RODRIGUES (PSDB- Pl.rro.nuncia 
o seguinte discurso. Sem révisão do orador.); Sr. Prestdent~, 
Srs. Senadores, ocupo hoje a tribuna para registrar, nos A?~_Is 
da Casa, fato da maior importância para a história admm~s
trativa do Piauí e pãra o desenvolvimento econômico-soctaJ 
do nosso Estado. Refiro-me, Sr. Presidente, à reabertura do 
Banco do Estado do Piauí S.A. _ __ _ .. ------ -.~ ~-= 

Em 20 de janeiro de 1994, na 10~ Sessão Legislativa Ex
traordinária, da 49~ Legislatura, o Senado Federal t~ve oportu
nidade de, apreciando o item 8 da Ordem do Dta, pronun
ciar-se sobre esta matéria. 

O item 8 dizia o seguinte: 
Ofício n' S/21. de !994, atravésc:hqualo.Governo 

do Estado do Piauí solicita autorização do Senado Fe
deral para reescalonamento de dívida contraída petQ __ 
Banco do Estado do Piauí S.A., junto à reserva tnone
tária no valor de CR$998.297.443,32 (11ovecerilos e 
novc.~ta e oito milhões, duzentos e noventa e sete mil, 
quatrocentos e quarenta e três cruzeíros reais e trinta 
e dois centavos). 
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Para mim, Sr. Presidente, foi uma satisfaÇão presidir a 
sessão em que esta matéria foi objeto de apreciação por parte 
do Senado Federal. Ao anunciar o item 8, o Senado teve 
oportun-idade de discutir e votar o pare·cer da- Comissão-de 
Assuntos Económicos sobre o· Ofício n~ S/21, de 1994, do 
Sr. Presidente do Banco Central do BrãSíl, ·encaminhando 
ao Pfesidente do Senado Federal solicitação do Governo do 
Estado do Piauí para ·reescalonamento da -díVida contraída 
pelo Banco do Estado do Piauí, junto à ReServa Monetária, 
no valor de CR$998.297.443,32. Foi Relator o nobre Senador 
Beni" V eras. Não podendo S. Ex•_ es_tar presente, solicitei à 
nobre Senadora Eva Blay tivesse a bondade de proceder â 
leitura do parecer. 

Esse parecer, Sr. Presidente, recebeu o apoio unânime 
do Senado naquela sessão do dia 20 de janeiro de 1994, que, 
como mencionei, tive a SatiSfação de presidir. 

O S"r~ Kugo Nãpõleão- Seiiãdor ChagaS Rodrigues, con
cede-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - É uma honra ouvir 
o aparte de V. Ex~ 

O Sr. Hugo Napoleão- Muito obrigado, nobre Seilador 
Chagas Rodrigues. Tive à felicidade e a ventura de, ao retornar 
a esta Casa, tendo saído do Ministério das Comunicações, 
encontrar avulso no qual V. E r, no exercício da Presidência 
do Senado Federal, assinava resolução de CUjo teor está dando 
conhecimento ã- Casa. O Banco do EStadO do Piauí é uma 
inStituição cara a todos nós. Associo~ me a V: EX•~ mi alegdá 
e nos cumprimentos ao·nosso Estado em função-da reabertUra 
do ~anco. Eu gostaria -de pedir licença para recordar qCle, 
quando saí do Governo, em 14 de maio de 1986, haviam 
consignado O Estado de S. Paulo, O Globo e um jornal de 
Teresína, O Dia, que o Banco do EStado do Piauí c o Banco 
de Sergipe eram considerados bons pelo Banco Central do 
Brasil. E faço questão de enfatizar, porque, em verdade, isso 
se repetiu em palavras do então Direror do Banco Central, 
José Tupy Caldas de Moura, e em duas novas edições, de 
12 e 17 de fevereiro de 1987. Quando_ eu.saíra do Governo 
houve intervenção do Banco Central nos bancos dos Estados 
do Maranhão e do Ceará, mas não no do Piauí, que felizmente 
deixei em condições. Essa luta é antiga:, é- de todos, foi do 
Governãdor Freitas Neto, foi de V. EX~; com-- inuita garra; 
com muita perseverança, com muito amor e muito denodo. 
E foi também do Senador Lucídio Portella e de toda a Banca
da. Quantas e quantas· reuniões não fíiCrilóS-com presidentes 
do Banco Central, com a Diretoria, levando a_ nossa Palavra, 
o nosso clamor pelo cj_ue acabou acontecendo? Está reaberto 
o Banco do Estado do Piauí, para gáudiO-e afegria- detOOo"S 
nós, píatiierises. Parabéns a V. Ex• pelo trabalho que realizou. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Incorporo, com satisfa· 
ção, as palavras-generosas de V. Ex• Realrninte, V. Ex~ reali~ 
zou uma boa administração e deixou o Banco funcionando 
a contento. 

Sr. Presidente, já tive opoi'l:i.niídãde de dizer que esse 
banco, não apenas por ser o banco ofiCfal do meu Estado, 
mas por estar ligado, iníCialmente, à minha administração, 
não poderia ter deixado de receber minha especíal atenÇão. 

Quando fui eleito Governador· do- Esü1.do, em 1958 -
assumi o Governo em -1959 - , o ri:leu ilustre antecessor, 
de saudosa memória, o GOvernador Gayoso_ e Alrneridra,-tia-__
via adquirido o controle acionário de um banco privado: o 
Banco_ Comercial e Agrícola do Piauí S.A. Era Uni--banco 
privado! Para esses privatiStas -êmpedernidos, apenas leffibro 
que era um banco priVado, mas deficitário há muitos anos. 
Meu ilustre antecessor adquiriu o controle, e aceitei o desafio 
de recuperar o Banco. Dei-lhe o nome que_ tem hoje, Banco 
do Estado do Piauí S. A. 

A verdade é que ele iicou em condições tais que ó meu 
Governo foi o primeiro.:.._ e o riobre Semldõr Hugo Napoleão 
urna vez me corrigiu, Çizendo que tinha sido o único - a· 
pagar dividendos aos acionistas. 

Então, esse Banco está não só na históriaod_a_minha admi
nistração, mas na história da minha vida. Para mim~ portanto, 
é urna dupla alegria vê-lo hoje funcionando, liberto da liquida
ção extrajudicial a que fora condenado. 

Continuando minhas _atividades, no exercício da Presi
dência do Senado, tive oportunidade de dirigir ao nobre Presi
dente Itamar Franco o Ofíció"-n9 7, de 24 de janeiro, comuni
cando que o Senado havia aprovado a resolução. No mesmo 
dia dirigi comunicação aO nobre Governador, candidato _ao 
Senado, Antonio de Almendra Freitas Neto, ilustre homem 
público, e, finalmente, Sr. Presidente, a Resolução n~ 5, de 
1994, foi publicada no Diário Oficial de_ 25 Qe janeiro, na 
primeira págína. Também ela foi assinada por mim. 

O jornal O Dia de sexta-feira, dia 28 de janeiro, publicou 
que o Bancó do Estado do Piauí reabriria três anos, quatro 
meses e seis dias após decretada sua liquidação extrajudicial. 

-Aconteceu, portanto, no dia 28, uma reabertura solene, sim
bólica, passando a instituição, diz o jornal, "a atender os 
seus clientes a partir da segU.nda~feira seguinte··:. __ _ 

Ao trazer esse fato ao conhecimento do Senado, quero 
mais uma vez agradecer ao_ npQ_re P.residen_te da República, 
Itamar Franco, ao MiniStro da F~zenda, nosso ilustre c.olega 
Fernando Henrique CaiQoso, ~ao Senado F~cl~_ral_ a boa \:'On
tade que teve na aprovação da resolução. E congratular-me 
com o Sr. Governador Freitas Neto, .com o.seu Secretário 
da Fazenda, Dr. Moisés Reis, com toda a representação fede
ral do Piauí- os três Senadores e os dez Deputados Federais 
- , com a Assembléia Legislativa, com os sindicatos e federa
ções de trabalhador~s e de e-rnpresários e, de modo especial, 
com os servidores do Banco do Estado do Piauí. Todos nós 
lutanibs para que o Banco fosse reaberto. -E fazemos voto, 
Sr. Presidente, para que o Banco v_enha a _se recuperar e 
a pagar dividendos aos acionistas, porque um banco, como 
qualquer estabelecimento comercial, existe para ·auferir lu
cros, maiores ou menores, e para pagar· aos acionistas o que 
lhes for devido. 

Aqui fica, pois, esse registro. 
.Solicito q"ue, juntarriente com meu discurso, seJam trans

critos a Resolução, os ofícios ou mensagens que dirigi ao 
Presidente da República e ao Governador do Piauí, bem como 
a Resolução publicada no Diário Oficial do dia 25 de janeiro 
de 1994._. 

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

DOÓJMENTOS A QUE SE REFERE O Sk. 
CHAGAS RODRIGUES EM SEU PRONUNCIA· 
MENTO: 
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0FÍCJO N" S/21, DE 1994 

Ofício n" $/0 1, de 1994. através do qual o Governo do 
Estado do Pia7solicita autorização do Senado Federal para 
reescalonamento de divida contraída pelo Banco do Estado 
do Piauf S. A. junto à Reserva Monetária, no valor de nove
cenws c noventa e oito _milhõ~~ duzentos e noventa e sete 
mil, quatrocentos e quarenta- e três cruzeiros·_ rcáis ·e trliita 
e dois centavos. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Econômicos.) 

SMIN" 49 

Em 24 de janeiro de 1994 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Antonio de Almeida Freitas Neto 
DD. Govern~dor do Estado do Piauí 

Senhor Governador, 

Comunico a Vossa_Excelência que promulguei a ReSOiú
ção O'' 005, de 1994, que "autoriza a elevação de i:ndjvida
mento do Estado do Piaui, para- que seja reescalonada, pelo 
Governo do Estado do Piauí. a dívida contraída pelo Banco 
do Estado do Piauí S.A., junto à Reserva Monetária. nQ 
valor de CR$1.353.349.026,66, a preços de 30 de novembro 
de 1993. 

Encaminho, em anexo, cópia autenticada da Resolução 
em apreço. -

Aproveito a oportunidade para renovar a VÇ>ssa ~xce_~ 
lência protestos de estima e consideração.- Senador Chagas· 
Rodrigues~- 1" Vice~Presidente. no exercício da Presidência. 

SM/N'007 

Senado Federal, 24 de janeiro de 1994 

Excelentíssimo Senhor 
Doutor Itamar Franco 
Presidente da Repúhlica Federativa do Brasil 

Participo a Vossa Excelêncía--que promulguei, -cooforme 
autógrafo junto. a Resolução n" 005,_de_1994, aprovada pelo 
Senado Fed~ral, que "autoriza a elevação dt: endividamento 
do Estado do Piauí. para que seja reescalonada. pelo Governo 
do Estado do Piauí, a divida _contraída pelo Banco do Estado 
do Piauí S.A .. junto à Reserva Mcmetária, no valor mde 
CR$1.353.349.026,66, a preços de 30 de novembro de 1993". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce· 
lência os protestos do meu mais profundo respeito.- Senador 
Chagas Rodrigues~ l" Vice~Presidente. __ no exercício da Presi~ 
déncia. 

CÓPIA AUTENTICADA 

Faço saber que o Senado Federal aprovou·, e eu, Chagas 
Rodrigues, 1" Vice~Presidente, nos termos do art. 48, ítem 
28, do Regimento Interno .• promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" 005, DE 1994 

Autorizo a elevação do limite de endividamento do 
Estado do Paiauí, para que sej3 reescalonada, pelo Go
vernO d()Estâdo do Piauí, a dív_ida contraída pelo Banco 
do Estado do Piauí S.A., junto à Reserva M_onetária, 
no valor de CR$1.353.349.026,66, preços de 30 de no
vembro de 1993. 

O Senado Federal resolve:_ 
Art. 1'·' São elevados os limites de endividamento do 

Estado do Piauí, nos te"rmos da Resolução n·• 36, de 1992, 
do Senado Federal. com vistas ao reescalonamento, pelo Go~ 
vemo do Estado do Piaui, de divida contraída pelo ),3anco 
do Estado do Piauí S.A., junto a Reserva Monetária, no 
valor de CR$1.353.349.026,66 (um bilhão, trezentos e cin
qüenta _e três milhões, trezentos e quarenta e nove mil, vinte 
e seis cruzeiros reab e sessenta e seis centavos), preços de 
30 de novembro de 1993. 

Art. 2" A operação de crédito ora autorizada dar-se-á 
nas seguintes condições: 

a) valor pretendido: até CR$998.297.443,32 (novecontos 
e noventa e oito milhões. duzentos e noventa e sete mil, 
quatrocentos e quarenta e trés cruzeiros reais e trinta e dois 
centavos). em 29-de outubro de 1993, equivalentes a 
CR$L353.349.02ó,66, em 30.dc novembro de 1993; 

b) juros: 6% a.a.; 
c) atualização monetária: TR; 
d) garantia: Fundo de Panicipação dos Estados: 
e) destinação dos recursos: reescaloname:rlto de emprés~ 

timo concedido pelo Banco Central do Brasil, na qualidade 
de gestor da Reserva Moneuiria, com vistas ao pagamento 
de indenização trabalhista a funcionários e ex~funcionários 
da instituição fínanceira acíma citada; 

f) condições de pagamento: em setenta e duas prest~ções 
mensais. com seis meses de carêncía. --

Art. 3'1 A autorização concedida por esta Resolução de
verá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias. contados 
a partir de sua publicação. 

Art. 4' Esta Resolução entra em vigor ~~data_ de sua 
puhlicação. 

Senado Federal, 24 de janeiro de 1994.-Senador Chagas 
Rodrigues, 1·' Vice~Presidente, no exercício da Presidência. 

CO"fiforme: José Francisco B. de Carvalho, Chefe do Ser-' 
viço de Coordenação de Informática. 

Confere: Vera Lúcia Gomes, Chefe do Serviço de Confe~ 
rCncia e Revisão. 

Visto: Maria Elisa -de G. N. Stracquadanio, Direto-ra da 
Subsecretaria de ExpCdiente. 
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Atos do Senado Federal 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência 
defere a solicitação de V. Ex§ -

Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PT. Pronuncia o seguin· 
te discurso. Sem revisão do orador:) .=..-sr-. Presidente, Srs. 
Senadores, nos idos de 1989, ao assomar a esta tribuna, recor
dei-me dos tempos em que havia sido Ministro de Estado 
da Educação e também Ministro de Estado da Cultura e procu
rei prestar contas a esta Casa-da minha atuação naquele tempo. 
Hoje, o- mesmo ·propôs"ito traz-=nie- à- tribuna, e prOcUrarei 
prestar contas, fazer uma síntese da minha atuação, do meu 
trabalho, à frente da Pasta das ComuniCaÇõeS do Gove.rno 
do Presidente Itamar Franco. E o faço relembrando a figura 
do Estadista D. Pedro II, que teve marcante e destacada 
atuação em vários setores da vida pública brasileira, notada
mente no campo das comunicações. Recordo-me_ d~s cartas 
que ele, do exterior, escreveu para a PrinceSa Regente, Dc:ma 
Isabel, dando sugestões, orientações e conselhos sobre atOs 
e atitudes que ela devia tomar ao dirigir os destinos do Império 
do Brasil. 

Dom Pedro II, certa feíta, foi a um congreSso interna
cional das grandes empresas americar .... s na- Filadélfia. Lá, 
encontrou-se com Alexander Graham Bell, o inventor do tele
fone. E Graham Bell trazia duas taças à mão, para ser mais 
preciso, dois telefones. Estendeu uma a D. Pedro II --ambas 
eram ligadas por um fio- , distanciou-se por muitos e muitos 
metros, começou a conversar e a recitar versos da peça Ham
let, de Shakespeare. Entre surpreso e atMito, D. Pedro II 
disse: ~·ué, mas isto fala!" Em seguida, comuriicou a Graham 
Bell que o Brasil seria - como de fato foi - o -Segundo 
País a ter aquele maravilhoso invento. 

Dom Pedro II instalou do Paço Imperial à Quinta da 
Boa -vista um sistema telefónico que depois fez ligaçãO ~do . 
Rio de Janeiro para Niterói. Foi D. Pedro II, em 1842, o 
responsável pela introdução do selo no Brasil. O Brasil foi 
o segundo país, depois da Inglaterra com _o Penny Black, 
a dispor de um selo, à época chari:t3d0 de Olho de Boi. Os 
colecionadores do Brasil, bem como os de todo o mundo, 
têm alto apreço pelas peças do Olho de Boi. - · -

Como se isso não fosse sufÍdeiite, D. Pedro II foi também 
responsável pela instalação do telégrafo no -BraSíl, -ma-is taúfe 
desenvolvido pelo Marechal Rondon. Esses são, digamos, os 
dois patronos das comunicações no Brasil. 

Enquanto estive no Ministério da Educação procurei 
prestigiar o INEPE :--Instituto Nacional de Estudos e Pesqui
sas E?ucacionais; no Ministério das Comun-icações. procufei 
valonzar o CPgD- Centro de Pesquisas em Desenvolvimento 
da TELEBRAS, responsável pelas centrais -trópicos, pelas 
fibras óticas que constituem, hoje, o que há de mais moderno 
de mais aperfeiçoado no sistema de comunica-ções. Um exem: 
pio para o Brasil e para os brasileiros. _ - - _ 

Costumo dizer, em rodas de conversas, que o Ministério 
das Comunicações é um MinistériO bonitO -porque carnillhã 
por si só, como diriam os franceses, alie r comme surdes roulét~ 
tes. São poucos os problemas do Ministério. Ê verdade que, 
embora sendo poucos os problemas, estes são muito grandes 
porque envolvem, de um lado, os grandes e poderosos _sindi
catos do setor e as grandes empresas de comunicações do 
País, assim como envolvem também empresários nas disputas 
~ormais _e naturais dentro deste mercado e_ dentro do capita
h~mo existente no nosso País. Aí, é preciso aplicar habilidade, 

coerência, sensatez para resolver esses grandes problemas, 
essas g~andes questões. _ _ _ __ 

_o Ministério das. Comunicações baseia sua bela trajetória 
nos programas de integração económica, no fluxo de informa
ções_, nos ganhos de produtividade e na melhoria da qualidade 
de vida. Ele foi criado- ~liás, r~criado- através de Medida 
Provisória consubstanciada na Leí n e8.490, de 19 de novem
bro de 1992. E quando disse que ele foi recriado é porque 
a Medida Provisória não desmembrou os Ministérios existen
tes, então Transportes e Comunicações, mas converteu o Mi
nistério de Transportes e Comunicações em MiniStério dos 
Transportes e criou o Ministério das Comunicações. 

Assumi, de fato, o Ministério no dia 19 de outubro de 
1992,_das mãos honradas do Senador Affonso Camargo, que 
fora Ministro de Transportes e Comunicações do Governo 
anterior. E o transmiti, há pouco mais de um mês, no dia 
23 de dezembro de 1993, ao Dr. Djalma Bastos de Moraes, 
então Presidente da TELEMIG- Telecomuniça-ções"de Mi
nas Gerais S.A., que está no Caigo iriferinamente. 

O Sr. Lourival Baptista -V. Ex§ me permite um aparte, 
nobre Senador Hugo Napoleão? 

· O SR. HUGO NAPOLEÃO :._ Com muito pra'zer nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O Sr. _Lourival Baptista -Nobre Senador Hugo Napo
leão, r~!orna_ V. Ex§ ao SenaÇ9 Federaj após ter sido um 
MiniStro atuante e que levou o Ministério às alturas._ V. Ex§ 
soube conduzir-Se com dignidade e teve proveitosa ação na
quele Ministério. O trabalho que ali desempenhou foi tão 
bom quanto o desempenhado no Min_istério da-Ei::Iucã.ção e 
Cultura. Quero, nesta oportunidade, agradecer a V. Ex§ as 
atenções que me dispensou sempre quando eu lá estive, como 
tarribém no Ministério-da Educ~çãO, a-os pleitos que fiz para 
o pequeno Sergipe. Esta Casa vê, ~çqm muitasatisfação, o 

-seu tetórno, em momento oportuno, ao Senado Federal, onde 
sempre desempeithou o seu mandato com dignidade, brilho, 
honradez e trabalho em benefício do pequeno Piauí - não 
tão pequeno quãndo Sergipe -, por cujo engrandecimento 
V. E~ muito tem se esforçado. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO -Senador Lourival-Baptista, 
agrac1e_ço-lhe imens_arnente as palavras sempre precisas, sem
pre corretas. V. Ex§ sempre me distinguiu, no curso da vida, 
com muita atenção e os maiores exemplos de Drasilidade. 

Fico muito ·emo"cío_nado com as palavras de V. Ex§ 
Devo dizer que, realmente, o __ c-om·eço no Ministério das 

Comunicações foi difícil, porque havia apenas quatro assesso
rias. O Ministério não existia. Como ãcabei de dizer, ele foi 
criado, ou recriado. Seu último Ministro fora o Sr. António 
Carlos Magalhães, que ocupou o cargo até o dia 15 de março 
de 1990. Então, o Ministério das Comunicações foi convertido 
no Ministério da Infra-Estrutura, que envolveu transportes, 
comunicações, rnínas e energia. N~ verdade,_ foi necessário 
grande esforço para a preparação e re_criação do Ministério 
das Comunicações. 

De fato, passei quase quatro meses - foi um período 
muito difícil - com quatro assessores até que se formasse 
o Ministério, o que ocorreu em virtude do Decreto n • 733, 
de I992~.E. assim pudemos dar-lhe estrutura e prepará-lo para 
atuar em atividades tão nobres, tão bonitas, tão funcionais 
ç tão modernas como as de comunicações. 

O Sr. Aureo Mello --Concede-me V. Ex§ um aparte? 
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Ouço,-comprazer, o 

nobre Senador Aureo Mello. 
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O Sr. Anreo Mello --Senador Hugo Napoleão, quero 
fazer minhas as palavras do nobre Senador Lourival Baptista 
com relação à maneira como V. Ex§ recebia seus Colegas 
no Ministério, que estava chefiando. Naquele ensejo, além 
da sua iildiscutível capacidade de_ gestor de uma }"a$ta da 
maior importãnciil parà:O P3IS;V. Ex§ pfovou que-sabe com
preender o verdadeiro sentido da representação- que seus COle
gas tém neste plenário. V. Ex§ procurou sempre prestigiar 
seus Colegas, Senadores e· Deputados._ Tenho certeza de que: 
isso-é motivo de regozijo ·pl:lra todoS ri9S,_ pqrqu-e~não são 
pouco freqüCntes as veZes em que Colegas_ !!osSOs, :depois_ 
de investidos num cargo de ~lta'significa"çij.b, como uma Secre
taria do ExeCutivo. transformam -se em Jigur~s hostis e não 
prestigiam os ·reptes~rit~~t'e~, áos Estados. e do pova:···ouero 
felicitá.~lo e formular votos que V. Ex§ volte sempre a ser 
investido em funçõés q~ altO. porte de deS~IJlpenho no Execu
tivo porque, Pela sua capacidade, pelo seu valor, pela sua 
bravura, peJa sua urbanidade, pelo seu talento, além do espí
rito de companheirismo~ V. Ex§ é mereceQ_o.t:' dessas altas 
funções._ 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Aeo!ÍÍo, sensibilizado, 
as opiriiões do eminente Senador Aureo Meno;·ifustre repre
sentante do glorioso Estado do Amazonas, pãra dizer que, 
neste pormenor, com· relação a meus Colegas do Senado Fede
ral e da Câmara dos Deputados, procurei âar·toda atenção 
e toda assistência a suãS justas e legítimas reiVítídicações. 

Tanto assim que, quando assurtij, o Presidente Itamar 
Franco recomendou-rn~ -~~como o fez ta_mbém a todos os 
Ministros naquela ocasião· empossados ...:....:.. que··rreqüentaSse 
o Congresso Nacional e exercitasse uma eSpécie de· política 
parlamentarista. Àquela época não hayia,_-~i.ndà, ocorrido o __ 
plebiscito. Aliás. digo isso sempre abrindo um parêntese pata 
afirmar que sou preSidencialista. Mas o Presidente usou es-sa 
expressão. . .. . , _ _ . _ 

Devo afirmar que~ todas as· terças-feir3s à tarde, uma 
semana no Senado, outra na Câmara, em gabinetes diversos, 
vim dar a atenção_ que meus Cot~g~. merec_ehl, vim dar a 
assistência que foi possível, para ouvir a:s _"teclam~_ções, os 
elogios em virtude dos acertos, as críticas, as-.. reivindiçações, 
as postulações que eles faziam .. à época, com:b tÇfdos nós fã.z6- __ 
mos. -· --- -------

Regozíjo-me, télmbém, ao ver sentado ao lado de V. 
Ex§ o estimado companheiro, que podemos- ainda chamar 
de Senador pelo Estado do Pará, João Menezes. Muito obri
gado a V. Ex§ pela atenção do aparte que ·a:cãba de ofere
cer-me. 

Sr. Presidente, como disse, no infciQ·foíàiffcil,~porque 
fuí obrigado a montar algo que saiu do nada. Como já afirmei, 
eram quatro assessorias. Implantamos 26 Del~gac~as do Minis
tério das Comunicações nos 26 Estados da Federação. Esse 
trabalho foi penoso, mas valioso, porque hoje todas as 26 
Delegacias· estão funcionando. 

Tive a oportunidade de criar também o a-u:K.íJio.::alimen
tação~ o àu::n1io-transporte, a creche do Ministé·ri(idas Comu
nicações e a assistência médica. Nada disso havia e passou 
a existir. 

Não posso deixar de falar na parti~jpáÇãO-dO MiniStériO 
das C-omnnk.""âçóes-·no·"Siste·ma-cie" Viiilâiidã 'ã3)\iiiãi3Iii3 
- SIV AM, e na Rede Nacional de Radiomonitotagefu -
RENAR. 

A Delegacia do Estado do Pará, ocupada pelo Dr. Antó
nio Amar·ai Filho, junto com a Polícia Federal, lançou, pionei-

ramente, um programa de rastreamento das rádios clandes
tinas, para levantamento completo, em qualquer região de 
todos os Estados amazónicos. do narcotráfico. 

Captando, através da radiomonítoragem, uma estação 
clandestina, o Ministério das Comunicações, imediatamente, 
comunica o fato à Polída Federal, que vai prender os. trafi
cantes e apreender a mercadoria, Isso tem ocorrido com gran
de sucesso, embora seja uma sitUação pouco sabida. 

Algo que também fizemos foi o chamado "Disque seqües
tro••. em função dos inúmeros e lamentáveis seqüestros pelo 
Brasil afora, para colaborar com as polícias, com as famílias 
de desaparecidos, de seqüestrados, felizmente, com sucesso. 

Não se trata de esc~ta, Sr. Presidente. Trata-se apenas 
do rastreamento da origem chamada, para que se possa chegar 
a uma conclusão a respeito daqueles que promoveram o se
qüestro. 

Quero dizer também, Sr. Presidente, que tivemos a opor
tunidade de fazer algo e~petacular - diria eu -.qual seja, 
a assinatura de um protocolo com o Mípi$tério da Educação, 
cujo titular é o Ministro Murilo Hingel, para criarmos a educa
ção à dístância. 

Em um programa ao qual havia dado partida, modéstia
à parte, quando era Ministro de Estado da Educação, fizemos 
a tele via para a educação, um convênio assinado· no Palácio 
do Planalto com os Ministros da Educação, da Cultura, da 
Ciência e Tecnologia e comigo mesmo. Tão valioso foi e será 
que vai haver, dentro em breve, no Brasil, ensino de educação 
à distância, usando os transponders dos satélites brasileiros. 
Qualquer cidadão poderá acessar, através de sua casa, do 
seu telefone, ou até por consulta através dos Correios·, que 
também pertencem ao Ministério das Comunicaçõ_es. qualquer 
tipo de informação necessária ãs "fmalidades de. cultura, de 

_ciência, tecnologia, pesquisa e educação. -
Eu afirmaria também, com grande _alegria, que estive 

na Cidade do Rio de Janeiro, e fui à Fundação Casa de Rui 
Barbosa para a assinatura de um convênio, que está fazendo 
com que toda a jurisprudência em torno de comunicações 
seja levantada por aqueJa_grande_instituição nacion_al. 

Foi um devaneio passar pelas salas, pelos escritórios, pela 
bibliQteç:a, pelos quartos, pelas varandas daquela bela casa, 
na Rua São Clemente, n_o Rio .de Janeiro, cujo inspirador 
foi un;a __ dos maiores da nacj.onalidade. 

O Sr. Josaphat Marinho -Permite-me V. Ex§ um apar-
te? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO -Quero ouvir,~ com muita 
alegria e prazer, o mestre Josaphat Marinho. 

~ . ~ 

O Sr. Josaphat Marinho -Nobre Se.p.ador, nossos.Cóle
gas já tiveram oportunidade de salientar a cortesia com que 
V. Ex§ a todos recebia no Ministério das Comunicações. Ço-: 

: mo seu companheiro de Partido, fiCo iníenSarnente Sâl:isfeítO 
com esse reconhecimento. O que desejo assinalar, sobretudo, 
~ o seu retomo a esta Casa. E quero fazê-lo por duas circuns
tâncias: a primeira, porque V. Ex§, retornando, relata o que 
fez, o que procurou fazer no Ministério, o que nem sempre 
ocorre com parlamentares que voltam à Casa do Legislativo. 
V. Ex§ expõe o programa que desenvolveu, que buscou-reali
zar, dando, assim, à Casa a que pertence o conhecimento 
direto~ para demonstrar que o parlamentar, ex-ereitando-fnn• 
ções administrativas, não perde as relações, mais do que_.de 
cortesia, de dever funcional com a instituição legislativa. Mas, 
sobretudo e especialmente, o que quero assinalar é o nosso 
prazer de vê-lo de novo nesta Casa, em que a sua educação 
e competência muito nos hOnram. 
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O SR. HUGO NAPOLEÃO -Muito obrigado, nobre · 
Senador Josaphat Marinho, porque as palavras de V. Ex§ 
soam como um testemunho sólido e abalizado, do qual jamais 
me esquecerei. Sendo respeitado, como sempre foi, pela impe
cável vida pública e sempre se pronunciando, com a sua com
petência, em relação à cultura humanística, de uma maneira 
geral, e juridica, em especial, presenteia esta Casa e a Naç-ão. 
De maneira firme e concreta, V. Ex§ traduz, na síntese ou 
na explanação, palavras de verdade. 

E estou pedindo_ licença porque até faÇO um ãuto-eto_gio, 
mas só o faço depois de ouvir a s~bedoria d,o mestre. __ . _- .- _ ,_-

Queria dizer, Sr. Presidente, que, nesse dia em que houve 
a assinatura do convênio da televia para a educação, o Presi
dente da República baixou decreto reduzindo em 90% as 
tarifas ~ele fónicas e de correios para todOS-aqueles que acessem 
a teleVIa. Um passo de alta envergadura, um passo sem limites 
no espaço do tempo, e que colocará o Brasil, sem dúvida, 
no caminho da trilha da cid2dania, que- é o que nos deve 
nortear e orientar. E o Ministério das Comunicações, portan
to,_ tem em suas atribuições as telecomunicações, de U!Jla rita
neuageral- telefones, satélites, a administração de tel~yisões 
e de rádios e os ·correios e telégrafOs. Aliás;-não me custa 
absolutamente dizer como andamos no Brasil em matéria de 
rádios e televisões. Temos, outorgadas, 1.570 estações_ de ~nda 
média, 82 de onda tropical, 32 de onda cyrta e 1.248 de fre
qüência modulada; 257, de televisão, num total de 3.189 con
cess_ões .. Mas é importante que eu saliente que, desses, 15 
são de onda média - educativos; 1 de onda tropical, 3 de 
onda curta, 49 de FM, 20 de televisão, num total de 88 emis
soras educativas em nosso País. 

O Sr. Meira Filho - Pennite~rile V. Ex§ um aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- GUÇO, com muitoprazer, 
o nobre Senador Meira Filho, ilustre representante do Distrito 
Federal. 

O Sr. Meira Filho - Senador Hugo Napoleão, nesta 
tarde, o bom filho à casa torna. V. Er, num gesto. de m1,1ita 
elegância e até de muita nobreza, vem relatar para nós, Senô:\
dores, o que fez no Ministério das ComunicàÇões. V." Er. 
o faz por um gesto nobre e elegante 1 que nem precisaria 
fazer, porque esta Casa e a Nação conhecem, de sobra. o 
seu comportaJ1?-ento, a sua linha elegante deoag!i e a sua compe
tência por onde passou. V. Ex~ enobrece, engrandece e enal
tece os _quadros político. administnltivO-e PúbliCo do nássó' 
Pafs. Não fora V. Ex~ consagrado nas urnas--pelo seu povo, 
no seu Estado, como Governador, _não fora V. Ex~ Minlstro, 
por várias ve~es, e ·outra vez,_- Senador,_ de maneira que foi" 
Ministro, GoVe"rnã.dor e Senador. Nem sei como chamá-lo. · 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Çhame-méde amigo, qu~ " 
será sempre um grande título, por favor. 

O Sr. Meira Filho- Na verdade, sinto-me envaidecido 
em pertencer aos quadros desta Casa, tendo V. Ex~ como 
compan~eiro exemplar. Por onde passou, V. E'x~ deu o toque-
da sua nobreza de caráter e da sua postura de cidadão que 
ama a terra onde nasceu. E eu lhe digo enfaticamente, Sena
dor, que sou um homem que não tem inveja de nada, graças
a Deus. Não tenho inveja dO poder, não ienho inveja d.a_ 
riqueza, não tenho inveja da posição social... 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Eu sou assim tâmbém. 

O Sr. Meira Filho - ; .. mas eu .tenho uma santa e sadia 
inveja dos homens que, co-mo V. Ex', servem bem a sua 

- - -

pátria. A sua marca· ficou- no Ministério das Comunicaçqes 
com-o Ministro que soube desempenhar bem o seu papei e 
honrar a terra onde nasceu. Par'abéns. 1 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Agradeço imensaine~te, 
nobre Senador Meira Filho, as palavras de V. Er., que consti
tue~ um louvor para minha vida pública e um estímulo para 
contmuar lutando por este tão carente e merecido Brasil. 

. No setor de comunicações, o Presidente Itamar Franco 
teve grande_ preocupação com o desenvolvimento auto-sus
te~~ado_da~ tç:tçcoptuniçações, procurando fazer com que hou
vesse~ n~s seis primeiros me'Ses de 1993, a recuperação das 
perdas em função de tarifas defasadas no período de 1990 
a 1992. E aí foi possível d~senvolv~r um grande trabalho pelo 
País afofa em termos da telefonia ~ular móvel. Nós a implan
tamos em quase tod~ o Brasil~ ~u.m~smo,..na Ultima semana 
de Ministério, fiz uma- verdadeira maratona de viagem. Fui 
a São Paulo com o objetivo de inaugurar 50 mil telefones 
celulares, assinar contratos para mais 130 mil, assinar Contrato 
com os sindicatos de taxistas para colocar celulares em táxis 
na maior cidade do nosso País. Imediatamente, segui ã Ara
caju a fim de inaugurar o telefone celular. a Maceió com 
o mesni(Y objetiVO, e, também, ·paia inaugurar a nov; sede 
dos Correios e Telégrafos da capital alagoana; fui a Campina 
Grande, JC!_ãO Pessoa, para. a implantação de celulares; a Forta
leza, no Ceará, para lançar o cabo submarino de fibras óticas 
com destino à Ilha de Saint Thomas, para uma bifurcação 
até a Flórida e Itália, passando pela Ilha da Madeira e Ilha 
das. Palmas; e, finalmente, voei para Natal com o objetivo 
de maugurar a te~ef~mia celular móvel, e _a minha Teresina, 
para a inauguraçãó da reforma da Agência Central dos Cor
reios na Avenida Antonio o Freire. E evoquei em discurso, 
na oca~lão, os teltlpos de menino, quando eu ia postar cartas 
e passar telegramas_ d<1:_quela agência. 
. Tive a oporti.iriidade, tamb~tl_l. d~ __ ínaugurar o telefone 

_VIrtual, que é uma _das mais interessantes descobertas. É o 
telefone para aqueles que não têm condições. COmo a linha 
telefónica é- muito cara, aqueles que trabalham nos serviços 

.de bomb~iro, garçom, banqueteira, costureira, carpinteiro po
-dem ·acessar o se~ próprio telefone. Começou piOneiramente 
pela TELEBAHIA - Telecomunicações da Bahia S/ A -
, da ~erra do Senador Josaphat Marinho. Isso significa que 
cada um- de~ses prestadores de serviço tem um número e que 
qualquer ch~nte pode ligar para este número, deixando um 
·recaâo. Duas vezes por dia,· o detentor do número telefona 

-para o ·seu próprlO apãrelho- e ouve gravada a mensagem da
quele _gue lhe procurou. Pode se!' até um recado de natureza 
familiar e pessoal. El_e escuta e vai, entãO, ao encalço -dos 
seus clientes.' Isso _custa apenas ó equivalente a 5 dólares por 
mês._: .~·---'. . _ . . 

Essa é um'a -conquista democrática do_ atual Governo: 
a democratização ·e a popularização do telefone. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex• um aparte? 

' O'SR. HUGO NAPOLEÃO- Ouço, com muito prazer, 
o. meu colega de representação do Estado do PiaUí, Vice-Pre
Sidente desta Casa, Senador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Nobre Senador Hugo N apo
leão, com alegria o cumprimento pelas realizações que levou 

- a efeito à frente da importante Pasta das ComuniCações. V. 
Ex~ está prestando contas, mas todo o País já tínha conheci
mento de que V. Er. muito fez em favor das Comunicações. 
Mas foi bom que V. Ex' viesse aqui fazer esta prestação de 
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contas. De certo modo, foi mais Uf113 _l).qmenagem de V. Ex~ 
a esta Casa. Eu já disse _que foi para mim uma honra ter 
sido colega, na Câmara dos Oeputados, do ilustre avó de 
V. Ex\ o grande Deputado Hugo Napoleão. Hoje tenho, 
nesta legislatura, a honra de ser ·colega -de V._E:r(!o, aqui, no· i 
Senado Federal. V. EJr~ cumpriu seu dever. Hoje volta a esta 
Casa, e o- Senado o recebe de braços abertos, porque está 
convencido de que, à frente da Pasta, mais uma vez, V. Ex~ 
ilustrou a vida pública do País e honrou o Senado FederaL 
Dizer isto;-·quatrdo essas palavras partem·-dc;_: um~~?ve_fSáriq 
de V. Ex~ no Estado do Piauí, é porque- tãlspiilãVraS tradUZem, 
realmente, um sentimeritó de -ã-rnõr à verdade. O fato de ser
mos-adversários no Piauí nunca impediu que fôssemos amigos. 
E. hoje, estamos no plano federal, na política nacional, no 
mesmo barco, remando no mesmo sent!do_. !VIinhas congratu
lações a V. Ex• 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Muito Obrigado, Senador 
Chagas Rodrigues, inicialmente porque fez referência ao meu 
querido avô, Hugo Napoleão, de quem V.- Ex~ foi colega 
na Câmara dos Deputados- aliás, V. EX", obviamente, bem 
novo, como novos eram também os_ então Deputados Aureo 
Mello e João Menezes, que também conheceram o Il).eu avó. 
Isso _me traz profunda emoção porque faz uma ligação de 
três gerações: a do meu avó, a do meu querido pai e a minha 
com homens públicos de tamanha e_nverg_adl!:ra_que __ aptendi 
a admirar desde menino~ como V. Ex'_ 

Somos, de fato,_ adversários ng ,~~rreri<?~ c;f_~ po_títica 
piatiieiise, mas não somos adversários ·no terrenO d.~s boas. 
idéias para o Brasil e _para o n<?ssó_ querido :Estado. 

o INTELSA T e o INMARSAT- do qual·o Brasil participa 
- • são monitorados através das estações de Tanguá e Guara
,.tiba no Rio de Janeiro. A vida útil termina, porque termina 
: o combustível. O combustível é aquele que direciona ou redi
: reciona o satélite, a partir das estações terrestres; esse combus
tível termina, obviamente. 

Não se trata de um combustível que o faça mover-se 
no sentido de acompanhar posições orbitais, mas é o que 
faz mover-se para que o seu foco, digamos assim~ -se dê por 
sobre uma área geográfica de atuação. Então, por isso, traba
lhamos duro no País e no exterior para lançarmos, como vamos· 
lançar, em junho e em novembro, os satélites BRASILSAT 
de segunda geração: o BRASILSA T B-1 e o BRASILSA T 
B-2. 

E, além das participaÇões no INTELSAT e no INMAR
SA T-este segundo mais direcionado para telecom~nicações 
aéreas e: marítimas ~-estamos estw;ian4o a_possibilidade de 
participar de novos projetas como o Projeto Constellation, 
o Projeto Eco 8, do Brasil, do INPI, do Ministério da Ciência 
e Te-cnologia e o Projeto Iridium da Motorola. 

O Projeto Iridium é atgo de sensacional. Vão ser lançados 
sessenta e seis satélites erii --tOrnO dã · Teáa para a telefonia 
celular móvel e, a qualquer ligação, que qualquer pessoa possa 
fazer - digamos de Tefê, nO Amazonas, terra do Senador 
Aureo Mello - poderá acessar em Bancoc, na Tailândía, 
ou em Tóquio, no Japão. ---- - --

Em fração de segundos_, há uma emissão de sinal para 
o satélite_ que está por sobre a·r~gião amazónica e, s-altando 
de um satélite para outro, vai procu-rar atingir õ satélite ·do 

·outro lado do mundo, onde estará a pessoa que for chamada. 
Esse é, realmente, um novo, moderno_ e sensacional siste~ 

ma de telecomunicações. · 
Há pouco, tive a oportunidade e _o orgul_ho de aparteá~lo 

e de cumprimentar V. Exa pelo trabalho que ensejou a reaber
tura do BanCo do nosso Estado. Agora, agradeço o seu depoi-
mento e testemunho, que são muito important~ para)n~m. O Sr. Beni V eras- Permite~me V~ Ex' um aparte? 

Sr. Presidente, Senador Beni V eras, vou caminhando já O SR. HUGO NAPOLEÃO - Ouço o nobre Senador 
para a parte finãfdo meu pronunciaillento. Ante$de.fãzê-lo, _: Beni V eras com prazer. 
gostaria de salientar algumas das imPortantes medidas adOta-
das no campo das telecom~nicaç()es, em especial, e_das corou- O sr~ Berii Ve~as- Obrigado. Quero saudá-lo na volta 
nicações de maneira geral. Aliás, dirijo-me- a V. _Ex1 ,_um ho- 3.o CorigiessO Nacional, apesar de não ser essa a primeira 
mem que conhece profundamente o Setor, tafliõ que chegou vez. V. EX\ anteriormente, já ocupou outros Ministérios, 
a ser cogitado para a Pasta, __ dando-m~ _orie11tações_, quando marcando a sua passagem por eles pela simplicidade, pela 
fui convidado, a respeito dos trópicos. Cieio que V~ Ex~ haverá naturalidade com que· os -administrou. Ag-ora, no- !ylü!istério 
de lembrar-se do que me sugeriu a respeito do CPqD·, ao' das Comunicações, V. Ex• teve a oportunidade de dar renasci-
qual imediatamente procurei 4'dar tratos à bola", como s_e mento ao CPgD- Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
diz na gíria comum, procurei agir em função. Hoje, o Presi- da TELEBRAS~ que, realmente, precisa de apoio governa-
dente Itamar Franco lançou o programa de 2 milhões de novas mental, uma vez que se trata de um instituto que tem dado 
linhas telefônicas paiã"1993 e 1994, correspondenteS

1 
pratica~ ·muito ao País em troca de tão pouco. Participe-i com V. Ex• 

mente, ao biênio de sua administrãÇaO. SWi. EXc:eiêricia tãm- _da COmissão que estudo~_~_renovação do DNOCS e pude 
bém o fez com relação ao núnleio de telefones Públicos, que comprovar o talento, O cuidado, a modéstia com que V. EX" 
são 100 mil no Brasil e que passarão a ser 260 mil em 31 - se ateve ao caso. Portanto, nós, do Senad_o Federal,_ temQs 
de dezembro de 1994. muito praZer em reCebê-h) DeSta Casa. Sabemos que V. Ex~ 

é sempre bem-vindo em todos os lugares por onde passa. 
A TELEBRÁS ganhou uma concorrência na HQngria 

para transferir tecnologia; a TELEBRÁS reduziu os pre·ços O,,SR. HUGO NAPOLEÃO - Recolho, com os meus 
em 25% das nossas ligações para a Boi( via._ Acompanhei o agradecimentos, o aparte atencioso de V. Ex• Repito as suges-
Presidente da República numa visita a Cochabãmba. Q Brasil tões _que me deu quando fui para o Ministério das Comuni-
passa a ter acesso à Bolívia e ao Chile, e a Bolívia passa cações. Recordo, também, os momentos da vida pública por 
a ter acesso, através do Brasil, à Argentina, ao Uruguai e onde_ passei. Felizmente, .mantenho saudades, saudades da 
ao Paraguai por miCrOondas, num sistema muito mais barato. Câm<!_~ã:-dOs peputados- talvez não. do Governo do Estado 

Quero fazer uma referência muito especial aos satélites. do PiãUí, onde a missão foi extremamente árdua. O Senador 
O BRASILSAT A-1 eA~2es~ão c9m ~llSJ.Viqa por extinguir-se, _ " ~hagas Rodrigues sabe o qu~ é ser_Qov~r:n~dor de um Est~do 
O primeirO deve tei-mais um ano de vida, e o segundo quase carente; do ~inistério da Cultura, que o recebi de Ce_ls~ Fury:a
que dois. Os satélites têm uma vida limitada em função .. do. . 4? e o passe~ para José Aparecido; do Min~stério da Educa9ão 
combustível. O_s_satélites-nacionais e os irÍternacionais: como que o receb1 de Jorge Bornhausen e AloisiO Sotero e o pasSei 
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a Carlos Santana; e, agora, do MinistéiiÕ-dils ComunicàÇóCs. 
Mas voltar à Casa é sempre um ptázer ·redobrado, porque, 
confesso _com_ toda sinceridade, nobre Senador Beni _V eras, 
mais do que do Poder Executivo gosfo dO_ Pçid~r~Legi.slativ9. 
Lembrando Winston Churchill numa de suas obras, ''A Minha 
Vida", traduzida por Carlos Lacerda- iÕdiscutivclmente um 
gênio; embora eu fosse do- ~SD e defCOsor intr~nsigentc d9 
Presidente Juscelino Kubitschek - na qual Churchill dizia, 
com relação -à Câmara ~os Comuns, ser um prcizer particTpãT
daquela Casa, ParodiandoRo,_imaginexp._com que distân-cia e 
diferença, digo como é um prazer· partíti'par desta Casa- e 
ter o convívio de pessoas do nível de V. Ex~ 

Terminando, Sr. Presidente, queri~a fazer uma referência 
especial aos Correios c -Telég:r:afos. ~á fÕfam 9.s _tempos em 
que os Correios no BraSil eram-inertes praticamente. Os tem
pos em que se dizia que maildavam-se cartas e_ telegramas 
que não chegavam, e não chegavam mesmo. Por incrível que 
pareça, lamentavelmente, usavam~se __ os _Correios do Br~_Sii, 
o antigo Departamerito ctC COrreios e Telégrafos -:- DCT, 
para pretestar por ürfiã carta enviada, como uma Saudação 
ou, por exemplo, com um parabéns pelo aniversário. 

Isto já não ac.Onte_ce hojc._Us.COITeios ·ao-Br3""iiil inlPeCà: 
velmentc transformaram-se num banco de serviços. Temos 
um serviço de rede postal noturna no qual trafegam 300 tonela
das de cartas -e de encomendas por noite. Hoje, realmente, 
se se postar uma carta em UruguaTana, ou em Pclõtas, nô 
Rio Grande do Sul, ela chegará, sem dúvida nenhuma, a 
Manaus ou a Macapá no dia seguinte. 

Os carteiros são-sempreponn.fãls, elegantes e .dispostos 
a prestar o serviç-o' à_ comunidade._ E os Correios já estão 
imaginando a situação em que o caxt~!'Q, que vai levar a 
carta na residência, ou no edifício de apartamentos, poderá 
receber também as cartas, ou as encomendas que, eve~tual
mente, os. proprietáriOS tenham a encaminhar. 

Os Correias c __ Tefegrafos, hoje, elititc!m paSSaporte-, ou 
melhor, encaminham os documentos para a emissão de passa
portes, carteiras de estudantes, com um convênio que fizemos 
com a União Brasileira de Estudantes Secundaristas- UBES,
emplacamento de veículos, pagamentos de multas, de_conJas 
de água, de gás, de luz e de telefone. São serviços prestados 
pelos Correios do Brasil, que hoje já passain a tranSferir tecno
logia e know~how, para quase tod~s o_~_ países _da América 
Latina e para parses do Leste Europeu, incluSive par-a a comu
nidade de nações lideradas pela Rú~sia. 

O Brasil transfere, hoje, tecnologia de correios para a 
Rússia e para a China, onde tive a ocasiãÇ> de estar para 
a assinatura de corivêniós neste sentido e de telecom'uniCações 
~anlbéffi. - · 

O Presidente Itamar Franco, a par de haver feito com 
que a ficha e o cartão tele_fônicos tiv:e~em seus preços conge
lados para reajustes, por ocasião d9 salário mínimo, teve a 
idéia de criar a carta popular ou a carta social, pela metade 
do preço da carta de porte simples, para que a população, 
já tãp sofrida, tenha pelo menos esse consolo e_esse conforto 
de ter, nas comunicações, um acesso mais viáVél, máis úíC'if.-
mais barato e sempre útil, pronto e rápido. 

Lançaram também os nossos Correios-o Piogramã Gfan
de Ote:lo, para empregar milhares de meninos e meninas de 
rua. -Esse é um grande prograrrn.:t-soclal, e tive a ocasião de 
inaugurá~ lo na Agência Central dos C~rreios,aqui em Brasí
lia, no Distrito FCderaf, cori:t a particij)áÇãO áe muitos rileninos 
d_e rua, que jà estão trabalhando naquele órgão, ajudando 
nas filas eventualmente existentes_,_ para tornar mais rápida 
e ágil ã colocação de cartas, a entrega de encomendas, para 
fazer com que os-Correios funcionem de maneira ·mais Célere, 
Ciran~do-os da rua e colocando-os para trabalhar. Isso os nossos 
Correios estão fazendo. 

TiVe tarribém ã- opOrtuiiidacle de presidir~ sf.- PreSidente, -
a solenidade de formatura de novos membros da ESAP -
da Escola Superior de Administração Postal-.-, COJ,ll quatorze 
estrangeiros, sendo esses d-as Américas·, de países da África, 
que vêm estudar no Brasil e aprender as _técni_cas, as mais 
modernas, em matéria de correios e têlégra:f~s,_q_u~-~-~~~_e_ll_!_ 
no nosso País. -- -

Para encerrar, gostaria de mencionar a participação im
portante dos certames da CBDA -Confederação Brasileira 
de Desportos Aquáticos. A exemplo do Banco do Brasil, 
que atua na área do vôlei, os Correios levam o seu nome 
para todos os pafses do mundo on~e há competições aquáticas 
- no se to r de natação, o Brasil tem ganho muitos prêmios. 

Eram essas, Srs. Senadores, as palavras de síntese_que 
eu gostaria de transmitir com muita emoção, na tarde de 
hoje, em que volto a assomar a tribuna desta Casa. 

O mundo das comunicações é, de fato, como afirmou 
~ldous Huxley, em Br~ve New World_, um admirável mundo 
novo. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE~SE REFERE O SR. HU
GO NAPOLEÃO EM SEUlJISCURS6.' 
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MIN. DAS COMUNICACOES 
SECRETARIA DI FISCALIZACAO I OUTORGA 

QUADJIO DEMONSTRATIUO DOS 
SEJIUICOS DE RADIODIFUSAO. 

CORRELATOS E ESPECIAIS/COT 

I 
I 

DATA 
311121'13 

SIRUICOS DI RADIODIFUSAO lourOIGAPOS TOTAL I L!CEIICIADOS I DI INSTALACAO I COIID!C!AIS DUCATIUOS 

O/IDA IIIJ)!A 1.578 1.442 128 1.555 IS 

O/IDA TROPICAL 82 78 114 11 81 

O/IDA CURTA 32 38 ll2 29 83 

FRIQUEIICIA IIODULADA 1.248 1.1!42 2116 1.199 49 

TILIUISAO 257 227 38 237 28 I 
TOTAL 3.189 2.819 379 3.181 88 I 
TOTAL DE ESTACOES OUTORGADAS POR U F . . -. . - .. -

RO AC A" RR PA AP TO ~ PI CE RH PB PI AL srl llil "GJ IS RJ SP PR' se RS'~ NS G0 1 DFJ 

OM 17 RS 24 ll2 39 83 911 37 59 83 39 32 38 15 13 99 175 n 59 268 164 1111ll176 38 42 53 197 l 
OT RS RS 19 81 911 82 81 83 91 1!2 91 89 81 89 98 91 RS 81 114 15 ll2 00 89 RS RS 1!4 IIII 

o c 00 00 91 89 00 00 99 112 99 IIII 99 00 00 00 00 91 83 89 94 98 1 84 1!2 94 98 98 112 '&1 
r FM 18 93 13 ll2 22 1!4 '116 28 15 25 11 26 44 18 17 86 179 26 168 257 99162 146 15 19 134 13 I 

TU RS 83 116 112 98 82 183 18 RS 96 RS 86 98 114 114 12 29 97 14 38 24j13 21 RS 98 12 86 

SIRUICOS ESPECIAIS TOTAL LICEIIC!ADOS DI INST. 

TILIUISAO POR ASSIHATURA 25 RS 29 

RI!RAHS"ISSAO DE TU I i 
DISTU 191 23 78 

~SICA fUIICIOIUIL 61 52 119 
TU CIRCUITO FICHADO 23 97 16 

CAHAIS SICUNDARIOSm 97 RS 1!2 I 
- -·· 

ICAHAIS SICUNDARIOSITU 91 98 81 
' - : 

TOTAL DE ESTACOES OUTORGADAS POR U F . . 
RO AC A" RR PA AP TO ~ PI CI RH PR 

TUA IIII IIII IIII IIII gg199 00 81 IIII 91 IIII 89 

'TU 
~ISTU IIII 98 88 IIII 99 IIII IIII IIII 99 81 99 IIII 

MF 93jR1 81 'a1 93 RI 99 99 99 IIII 81 1!2 

TCF 9911111 98 IIII 81 99 99 IIII 81 91 81 91 
CS/FM oo:ee 89 89 IIII 98 99 IIII 99 00 99 89 

CS/TU 119]98 89 98 99 99 99 99 00 98 99 ,89 

DI293.CHT 

Durante o discurso do Sr. Hugo Napoleão, o Sr. 
Nabor Júnior, 2'> Secrretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pt:lo Sr. Chagas Rodrigues, 1'-' 
Vice-Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Hf!,_go Napoiedo, o Sr. 
Chagas Rodrigues, i" Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Beni V eras, 
Suplente de Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Hugo Napoleão, o Sr. 
Beni V eras, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da 
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89 91 RS 81 IIS 114 83 IIII 1!2 99 99 98 82 

99 99 RS 98 ll2 32 16 17 23 00 112 1!2 91 

81 91 11 91 82 13 jez RS 93 93 91 J99 j91 i 
81 81 J89 99 82 83 112 91 jl!2 'IIII 91 /91 Í91 ; 

' 
,III! 99 198 le& le1 ,84 tag 99 11!2 00 98 !BB!IIIl ' 
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presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, 
19 Vice-Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco - Almir Gabriel - AluÍzio sezerra -
Aureo Mello - Darcy Ribeiro - Dirceu Carneiro - Gerson 
Camata - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - João 
Calmon- Jonas Pinheiro -Josaphat Marinho -José Fogaça 
.._ José Sarney - Jutahy Magalhães - Marluce Pinto -
Konan Tito. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -'-- A Presi
dência, nos termos do artigo 174 do_ Regimento Interno, dis
pensa, na sessão de hoje, o período cortespoiidente à Ordem 
do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, com o 
desaparecimento de Savério Fittipaldi, decano dos editores 
e livreiros do Brasil, ocorrido no dia 5 de abril de 1981, na 
capital de São Paulo, encerra-se mais um"iriJ.portante capitulo 
da história do livro em nosso País. Nascido aos 6 de fevereiro 
de 1894, em San Severino Lucano, província de Potenza. na 
Itália, Savério Fíttípaldí chegou ao Brasil em 1900. Em 1906, 
aos doze oanos de idade, iniciou-se no ramo de livros no Rio 
de Janeiro, desempenhando tarefas humildes_,_quando viu ma
nifestar-se o seu profundo amor e apego à profissão. 

Em 1914 retornou à Itália, atendendo ao chamado da 
pátria em guer_:ra. Sua atuaÇão nesse cOnflito mundial valeu
lhe, mais tarde, a condecoração no GraU de CãValheiro da 
Ordem de Vittorio Veneta, por mérito em comba~e._Já em 
1919, após haver contraído matrimónio ria Itália com Dona 
RosifPuppio Fi~tipaldi, retornava ao Brasil (!fUndava a Úvf
ria Carioca, no Río de Janeiro, cuja denominação muda a, 
logo após, para Livraria João do Rio, em homenagem a Pa lo 
Barreto, o grande cronista urbano da Capital da Reptíbli , 
seu amigo. -

Na Livrapa João do Ric;:>, Savério Fittipaldi conviveu com 
Ruí Barbosa, Coelho Neto, Humberto de. Campos, Bastos 
Tigre, João Ribeiro, Ronald de Carvalho, Benjamim Costa
llat, Gustavo Barroso, Medeiros e Albuquerque, Plínio Salga
do, Clóvis Bevilácqua, Monteiro Lobato, Agripino GriecO 
e tantos outros, que fizeram daquela livraria um verdadeiro 
cenáculo da cultura e do pensamento brasileiro. Desenvolveu, 
então, vasta atividade editorial através da publicação de mais 
de seiscentas obras da literatura universal e brasileira, em 
edições de caráter ç.itidamente popular, revelando a preocu
pação básica que se tornou a_!Jlaior conStante de sua vida, 
qual seja a de fazer chegar às mãos do grande público obras 
representativas do patrimôriio cultural da humanidade. 

Em artigo publicado no Jornal do Brasil, de 20 de novem
bro de 1932, o grande polígrafo brasileiro João Ribeiro, traçan
do-lhe o perfil e descrevendo sua grande obra de difusãO 
cultural, denominou-o "benemérito das letras". 

Em 1937, encerra suas ativjdades comerciais rio Rio de 
Janeiro, tninsferitido-se para a capital de São Paulo, onde 
pros-seguiu~ na sua incansáVel missão de servir e divulgar a 
cultura. Em 1946, já em São Paulo, na Editora das Américas 
S.A.- EDAMERIS, contando, a partir daí, com a colabo
ração de .seus dois filhos, Mário e ftalo, passou a desenvolver 

bem cuidado programa editorial, sempre apegado à filosofia 
de trabalho que se impusera. 

Ficou célebre a edição da Bíblia Sagrada, em 17 v~lumes 
ilustrados, sendo três de estudos b1blicos modernos de autoria 
de ~eólogos .br~sileiros, no. Ano Santo de 1950, trabalho que 
muito oontnbuiu_ para a divulgação dos textos bíblicos entre 
o público católico. Notável também pelo preciso levantamento 
de texto, a edição completa dos Sermões de Vieira, em 24 
volumes. A publicação das Obras Completas de Dante Allí
ghieri em edição bilingüe motivou o desenvolvimento dos estu
dos da obra de Dante no Brasil. 

Em 1956, comemorou seu jubileu de ouro, representado 
por cinqüenta anos de fecunda atividade livreiro-editorial, 
ocasião em que foi homenageado pela Câmara dos Deputados, 
pelo Senado Federal, pela Assembléia Legislativa do Estado 
de São Paulo e pela Câmara Municipal de São Paulo. Um 
grandioso banquete _de confraternização de editores e livreiros 
do Brasil, promovido nesse ano pela Câmara Brasileira do 
Livro, marcou a homenagem da classe a quem_- como foi 
dito pelo saudoso Edgar Cavalheiro no discurso oficial-de 
"'SaUdação - "representa um capítulo inteiro da história do 
livro no Brasil". 

Savério Fittipaldi, Que completou 87 anos no último dia 
6 de fevereiro, deixa a viúva Dona Rosa Puppio Fittipaldi, 
os filhos Mário - atual presidente da Câmara Brasileira do 
pvro e .do Sindicato Nacional dos Editores_ de Livros - e 
Italo, ex-Deputado Federal e atual Superintendente do IPESP 
-Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, as noras 
Cecília e Yolanda, os netos Lucile, Maria Ceci1ía, Mário César 
e Ana Maria e os bisnetos Fabiana, Maurício e André. 

Vale destacar a atuação de Ítalo _Fittipaldi c_ç_tpo nosso 
colega na Câmara dos neputados. Foi ele um expressivo or_a
dor e, seguindo a sua vocação jurídica, já que é advogado 
militante em São Paulo, uma expressão das mais pOderosas 
dentro do Legislativo, especialmente na Comlssao--ae Consti
tuição e Justiça. O centenário do nascimento de Savério Fitti
paldi é uma homenagem a essa ilustre família, que tem em 
ltalo e em Mário dois expoentes indiscutíveis, como foi o 
seu digno genitor o crit:tdor, por assirtCdii:ú, de uma trilha_ 
literária e editorial em nosso País da qual Mário e ftalo são 
grandes continuadores. 

Com isto, Sr. Presidente e eminentes Senadores, presto 
homenagem a um, grande cidadão, que se tomou brasileiro 
pela presença, pela des~endência, pela con_yivência, e cujo 
centenário é, para nóS, motivo de júbilo e de grande contenta
mento. Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AU
REO MELLO EM SEU PRONUNCIAMENTO: 
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Faleceu ontem, aos 1fT 
.ano~ o sr. Savérlo Filtlpal
di. ueixa viúva D. Rosa 
Pupplo Fltllpaldi, os filhos 
Mário - aluai presidente 
da Câmara Brasileira do 
Livro e do Sindicato dos 
Editores de Livros e Halo, 
ex-deputado federal e atual 
superintendente do IPESP 
- Instituto de Previdência 
do Estado de São PaUlo, as 
.noras Cecilia e Yolanda, 
netos e bisnetos. o corpo 
seguiu para o velório do 
Cemitério do Morumbl, on
de foi sepultado às 17 horas 
'deontem. -·· 

. 'BENEMERITO DAS 
LETRAS 

Com o desaparecimento. 
de Savérlo Fittipaldl, de-' 
cano dos editores e li
vreiros do Brasil, ocorrido 
ontem, na Capital de <;;ão 
Paulo, encerra-se mais um 
lmJ?Ortante capitulo da his
tóna do livro em nosso 
Pais. Nascido aos 6 de 
fevereiro de 1894 em San 
Severino Lucano, provlncla 
de Potenz.a. na Uálla, sa
vério Fitlipaldi chegou ao 
Brasil em 1900. Em 1906, 
aos doze anos de Idade, 
Iniciou-se no ramo de livros 
.no Rio de Janeiro, desem
penhando tarefas hum ii·_ 
des, quando viu mantres-' 

'lar-se o seu profundo amor 
e apego à profissão. 
, Em 1914 retornou à 
llal!a, atendendo ao cha· 
mado da Pátria cm guerra. 
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Faleceu .Savério Fittipaldi 

. Sua atuaçáo nesse con!Jito 
mundial valeu-lhe, mais 
tarde, a condecoração no 
Grau de Cavalheiro da Or· 
dem de Vitlorlo Venéto1 por 
mérl!o em combate. Ja em 
1919, após haver contraldo 
matrlmônlo na Itália com 
Dona Rosa Pupplo Fitllpal· 
dl, retornava ao Brasil e 
fundava a Livraria 
Carioca, M Rio de Janeiro, 
cuJa denominação mudava 
lo~ após para Livraria 
João do R10 cm home
nagem a Paulo Barreto, o 
grande cronista urbano da 
Capital da República, seu 
"ln1I1Tn- o o- --

Nã Livraria 'jóão do Rio: 
Savério Fittlpatdl conviveu 
com Rui Barbosa, Coelho 
Neto, Humberto de Cam
pos, Bastos Tigre, João 
Ribeiro Ronald de Car· 
valho, Benjamin Costallat, 
Gustavo Barroso, Medeiros 
e Albuquçrquc, .Pllnlo Sal
gado, Clovis Bevllácqua, 
Mo_ntelro Lobato. Agrlplno 
Gneco c tantos outros, que 

· fizeram dàquela Livraria 
um verdadeiro cenáculo da 
cultura e der pensamento 
brasileiro.. Desenvolveu. 
então, vasta atlvldade 
editorial, através da pu
blicação de mais de seis· 
centas obras da literatura 
universal e brasi!eira, em 
edições de caràter nili· 
damente popUlar, revelan· 
do a preocupação básica 
que se tornou a maior cons•: 
ta nte de sua vida, qual seja 
a de fazer chegar ãs m~os' 

do ·grande público obras· 
representativas do palri· 
monto cultural da huma
nidade. Em artigo publl· · 
cado no Jornal do Brasil de·; 
20 de novembro de 1932, o 
grande pollgrafo brasileiro 
João Ribeiro, traçando-lhe 
o perfil e descrevendo sua 
grande obra de difusão cul· 
Jurai, denominou-o "be· 
nemérlto das letras". . 
: Em 1937 encerra suas 
allvldades · romerc!als no 
Rio de Janeiro, transferin
do-se para esta Capital, on
de prosseguiu na sua Incan
sável missão de servir e 
divulgar a cultura. Em 1946 
fundou, já em São Pauto, a 
Editora das Américas S.A . 
Edamerls, contando, a par· 
!Ir dai, com a colaboração 
de seus dois filhos. Mário e 
!talo. Na Edamcris passou 
a desenvolver bem cuidado 
programa editorial, sem
pre apegado à filosofia de 
trabalho que se Impusera. 
•'lcou célebre a edição da 
Blblla Sagrada ettt 17 
volumes Ilustrados. sendo 
três de estudos blbllcos 
modernos de autoria de 
tenlo!!os brasileiros, no Ano 
SantooCe 1950. trabalho que 
multo contribuiu para a 
divulgação dos textos bl
blicos entre o público .ca
tólico. Nolàvel, também, 
pelo preciso levantamento 
ôe texto, a edição completa 
dos Sermões de Vieira, em 
24 volumes. A publicação· 
das Obras Cor.lpletas de 
Dante Al!lghlcri cm edição 
bilingue motivou o dcscn· 

Fever~iro de 1994 

volvlmento dos estudos da 
obr;~ de Dante.no.Bras!t.-

Em 195G comemorou seu~ 
lublleu de ouro, represcn
ado por cinquenta anos de 
fecunda allvldade Uvrelro
edltorlal, ocasião em que 
foi homenageado pela 
Câmara dos !Deputados, 
pelo Senado Federal, pela 
Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo e pela 
Câmara Municipal de São 
Paulo. Um grandioso ban
quete de confraternização 
de editores e livreiros do 
Brasil, promovido nesse· 
ano pela Câmara Bra
sileira do Livro, marcou a 
homenagem da classe a 
quem - como foi dito pelo 
saudoso Edgar Cavalheiro 
no discurso oficial de 
saudação .;::. "representa 
um capitulo Intel~: da his
tória do livro no Brasil". 

savérlo Flttlpaldl, que 
completou 87 anos no úl
timo dia 6 de fevereiro 
deixa a viúva Dona Rosa 

M
Pupplo Flttipaldl, os filhos 

ário - atual presldenteo 
da Câmara Brasileira do 
Livro e do Sindicato Na
clonai dos Editores de 
Livros - e Halo, ex-de, 
pulado federal e atual 
superintendente do IPESP 
~ Instituto de Previdência 
do Estado de São Paulo, as 
noras Cecilia e Yolanda OS' 
netos Lucile, l\larla Cecilia 
'Mário César e Ana l\larla e 
os bisnetos Fablana . 
MaurfcloeAndré. '· 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concecto 
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito. _- -

O SR. RONAN TITO. (PMDB - MG. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o Ministro Fernando Henrique Cardoso vai 
falar hoje à Nação. Espero, sinceramente, que S. Ex' tire 
algumas dúvidas lançadas pela imprensa, pouco informada 
não só sobre o conteúdo do Plano, mas também sobre o funcio
namento--do Congresso Nacional. 

Ficamos tantos ·anos sob a ditadura que a imprensa nacio
nal passou ·a freqüentar o plenário apenas en passant ou, às 
vezes, os corredores. Ela não se interessa, por exemplo, pelo 
que ocorre nas comissões; quase sempre··mteressa-se apenas 
pelo inusitado; não pelo âmago-dos projetes, mas por alguma 
alfinetada ou piada que é contada durante as discussões. Em 
suma, Sr. Presidente, a imprensa só se interessa- quando o 
parlamentar morde a perna do cachorro, nunca quando o 
cachorro mOrde a perna do parlamentar. 

Li o projeto primeiro e~ depois, a versão que a imprensa 
apresentou do projeto: são completamente diferentes. Quanto 
ao que aconteceu no plenário e ao que·a írhprensa-escr"eveu 
a respeito, estou co-m â-íntençáo firme de ir a um psiquiatiã 
ou a um psicanalista para ver _se não fiQUei louco, porque, 
no plenário, presend.ei, fui ator e autor de alguns fatos, e 
o que li na imprensa foi alguma coisa completamente diferente 
do que aconteceu lá. 

Espero também que o MinistrO Fernando Henrique Car
doso mostre hoje, na televisão, a -grande melhoria que o 
PMDB deu ao projeto ao-exigir, como condiçãopara votar, 
que se retirasse o contingendamento _d_os 20% d_estii:tados à_ 
saúde. As Bancadas do PMDB na -Câmara e no Senado, em 
reunião que tiveram coin S. Ex~ o Sr. Ministro, fiZeram esSa 
exigência. Desde o primeiro momento, o PMDB não aceitou, 
como não aceita e não pode a~itar que se mexa riós-fundos 
constitucionais~ .. .. 

Espero sinceramente que_ tudo istO seja_ revelado à Nação_; 
que o Sr. Ministro,- cori:to homeln de boa-fé, sério e _CO:fÍ"i!tô 
que é, dê esses esclarecimentos, porque, slnceraniêOte: Sr. 
Presidente, lutei até agora para que esse projeto fósse apro
vado_ e não quero mudar de lado. Mas, ~e aquele quixotesco 
~-perdão, quixotesco rui.O lhe fica bem -se a-quele boquirroto 
Govern-ador do Ceará voltar a fazer o que fez, vou liderar 
a Bancada no CongreSso Nacional para que vote contra. Por
que não _se pode esquecer que estamos conting;enciando 20% 
do Orçamento deste ano e do próximo ano. - . . . : · 

Não vamos mais ouvir as alfinetadas do Governador do 
Ceará. S. Ex~ ficá trifmdiarido sobre "os OU.iros governadores, 
dizendo que ele é o bacana, o extraordinário, porque-construiu 
o canal em tempo recorde. S. Ex~ só s~ esqueceu de. @:n_tªr 
que aquilo lã foi -feitO com dinheiro a fuódo perdido que 
recebeu do Sr. Ministro da Fazenda -embora o Sr. Fernando 
Henrique Cardoso tenha me dito que não foi ele quem repas
sou esse dinheiro a fundo perdido para o Governo do Ceará, 
e sim o Presidente da República. Além do mais, S. Ex~ tem 
que se voltar mais para suas obrigações básicas, como, por 
exemplo, tratar da saúde do povo - _ _o __ Çeará tem o- triste 
recorde de mais de 16Q óbitos por cólera. Ele_ respondeu muito 
bem à imp!ensã: HAh, a saúde está municipalizada. Os municí
pios é que têm a ver com isso, e ~ãó o Estado". 

GraÇas ã. Deus, Sr. Presidente, lá em Minas Gerais témo·s 
um GoVernador nienos-boquirroto, menos desenvolto, mas 
que se comprometeu-. Entrou o cólera em nosso Estado, e 
S. Ex~, com o seu Secretário de Saúde, fez um mutirão-para 

eliminar a e-pidemia: APesar de_ ter 756 municípiOs, de--sua 
região norte não ter tanta infl-a-estrUtura assim e de não haver 
a possibilidade de um tratamento mais efetivo, tivemos o regis
tro de apenas dois óbitos em todo o Estado, um Eslãdo com 
uma população algumas vez~s superior à do Ceará. __ 

O- GoVúnaa·or- do Ceará xiiigou todos -os políticos de 
corruptos na televisão e no jornal, do alto de uma dignidade 
que não sei _onde ele adquiriu. Filhote de Çollq~_._ pertenceu 
no passado à ditadura, à A,R~NA~.depois foi para o PDS 
e ágo-ra-- Se_ apresenta como herói, como dono da moral e 
dos bons costumes, e passa a fazer imprecações contra- todos 
os políticos, todas as BanCadas e o Congresso Nacional. 

- Presta S. Ex~ um desserviço à democracia, quaridogene
raliza as suas imprecações contra os pOlítiCos. Presta S. Ex·_
um grande desserviço à denlocr3.cia-, quando lança todos os 
seus xingatórios sobre o Congresso Nacional. Será que S. 
Ex~·cónhece, em algum lugar do mundo, democracia que tenha 
sido construída sem Congresso? Será que S. Ex~ tem o direito 
de generalizar? Será que generaliza, porque as péSsoas do 
Congresso Nacional Com quem está convivendo são daquele 
tipo? _ 

Somos quase 600 Parlamentares. Peço àquele moço· qne 
estribe mais curto. Não coloco o me.u nome num leilão e 
não aceito que nomes de Parlamentares-da maior seriedade, 
que este Congresso tem, sejam colOcados numa cesta de lixo, 
como ele faz todas as vezes que vem a público. _Disse S. 
Ex", certa vez, numa entrevista a uma revista norte-americana, 
Interview, que trocaria o cargo de Governador por um brinco. 
Que ponha logo o brinco, e que deixe a política brasileira 
amadurecer. 

_ O Sr. Beni V eras --:- Senador Ronan Tito, V. Ex• me 
permite ·um aparte? 

O SR. RONAN TITO :.._: Óuço V. Ex•, Senador Beni 
V eras. 

O Sr. Beni V eras - Senador Ronan Tito, a propósito 
do canal de Fortaleza, que V. Ex' citou, o Governo Fe_deral 
entrou corri 20 milhões e o Estado do Ceará, com 28 milhõe_s 
de dólares para a sua construção. Foi ressaltado pelo Gover
nador do Ceará, várias vezes, esse apoio do Governo Federal. 
E o canal até hoje_não foi inaugurado~ porque foi feito um 
convite aQ Senhor Presidente da República para que fosse 
aFortaleza inaugurá-lo, oportunidade_ que se teria para realçar 
a participação do Governo Federal e do President_e_Qaconstr_u
ção. O Governador Ciro Gpmes não escondeu .esse fato. A 
que~tão do cólera em Fortaleza é realmente um PrOblema. 

O SR. RONAN TITO - Não é só em Fortaleza; não 
estou falando apenas em Fortaleza, mas em todo o Ceará. 
Segundo o relatório que recebi do Ministério da Saúde, há 
ocorrência- do cólera em quase tOdos O§i municíPios do Estado 
do Ceará. · 

O Sr. B(mi V eras - O cólera está presente em alguns 
municípios, mas não em todos felizmente. No entanto, em 
Fortaleza, o problema é muito grave· e está sendo cuidado 
pelo Governo do Estado e pela Prefeitura: Há um cuidado 
ináÍ6! do Governo do Estado com essa questão, tanto que 
assumiu um compromisso de crédito com o· BIRD e está sa
neando toda a cidade_ de Fortaleza. Acredito que essa provi
dência levará certamente a que não se volte a repetir um 
dãsd cóffiO ·o que está havendo atualmente em relação ·ao 
cólera. O que ocorre é que a cidade tem praticamente dois 
es--gótoS a céu aberto: os rios Maranguape e o Siqueira, que · 
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passam pela zona mais pobre da cidade e estão servindo pára 
disseminar o vibrião colérico em fcida çssa zona. É um proble
ma sériO, em ·que-o Governa do Estado tem trab_alha_do, bem 
como a Prefeitura-. ACredito que, com o saneamento de Forta
leza que está s~ndo_r_ealiz.ac:lo agora, o problema será superado. 
Eu queria realçar um aspecto que talvez não tenha siâo refe
rido por V. Ex•: as ciíticas ao Congresso féitas· (>elo Gover
nador Ciro Gomes-·n!almente pecaram pela generalização. 
Mas não podemos esquecer que o nosso Congresso tem reve
lado uma grande incapacidade de solucioriar os problemas 
nacionais. Há, ainda -V. Ex.~ e eu o sabemos-:- o problema 
da freqüência, o problema da operacionalidade do Congresso, 
a capacidade de tomar decisões .. São_ problemas que temos 
que enfrentar, porque. eles existem de fato, e não podemos 
jogá-los debaixo do tãpete. Muito o!::rrigado. 

O SR- RONAN TITO - Nobre Senador Beni V eras, 
não conc_ordo .com V~ _E~'- quanto à questão da freqüência 
do Senado Fede_ral. Concordo _no que .se .r:efere à ;B_apc~da 
do núcleo do poder, a Bancada do eSOB, que foj relapsa 
na apresentação do plano na quinta-feira retrasada. ocã.sião 
em que não_ esteve presente. 

Entendi a ausêrtcia da Bancada do PSD.B - mui(o maior 
do que a do PMDB ____,.. pela presença do ,Governador Ciro 
Gomes na televisão. Parece que há um racha dentro do Partido 
de V. Ex~: uns querem o Ministi'O -Fématldo Henrique para 
Presidente da República, e o Governa-dOr ti'io GomeS Pareée 
que está correndo a latere. Por isso, houve o boicotp c;lo Partido 
de V. Ex• 

Da segunda vez, na quarta e quiníã-fe-ii3-da semana passa
da, já houve uma freqüência um pouco melhor do_ Partido 
de V. Ex• Senador Beni Veras, quando algum Partido não 
concorda com um projeto, ele tem duas opções: pode votar 
contra ou obstruir. A obstrução é"uma cOriduta legítima de 
qualquer parlamentar; o parlamentar tem o direito de-nãõ 
estar presente no plenário. Assim sendo, não aceito, de manei
ra nenhuma, dizer-se ·que é relapso o parlamentar que· não 
entrou no plenário para Votar. · 

Eu estava Já. E;,. muitas vezes~ por- filta de Líderes do 
GOVerno, defendi o plano. Sem muita· convicção, é vérdade, 
mas defendi o plano. Por essa razão, não' tne assiste O direito 
de dizer quem estaVa' contra o plano~- Quem quis boicotar 
o plano, quem não quis aprová-lo teve o direito, correto, 
seríssimo, reconhecido no mundo todo, de obstruir. A obstru
ção, nobre Senador, é importantíssima e re·ébnhecida em todos 
os Parlamentos do mundo. 

Há um fato muito interessante que ocorreu, Ifo -século 
passado, entre dois Senadores no Parlamento dos Estados 
Unidos, quando se votava uma matéria_ importantíssima: a 
salvação da lavoura. Um parlamentarobstfuía a votação, fa
zendo um discurso demorado da tribuna. Qm aparteante disse
lhe: "V. Er estã fãZerido uma obstrução sujíssima". Respon
deu o Senador da tribuna: "Só desço desta tribuna na hora 
em que V. E~ disser que estou fazendo unia obstrução limpís
sima, porque tenho todo o direito de obstruir". _ 

Assiste ao PFL o direito. de fazer ob~trução; assiste ao 
PRS ó direito de fazer obstrução; assist~ _·a parlamentares de 
outros partidos também o direito de fazei' obstrução. Como? 
Ou votando contra ou ficando fora_ do plenário. É um direito! 

Ora, não existe nenhum Parlamento do mundo, nobre 
Senador - desafio V. Ex• - que tenha produzido tanto 
quanto o nosso Parlamento nesses últimos oito anos. Veja 
a enxurrada de leis, de decretos, de medidas provisórias que 

aprovamos e discutimos! Fizemos uma Coristltuição -e agoi"a 
a estamos revendo. · 

V. Ex• sabe quantas vezes por ano se reúne o Parlamento 
da França? Cinco O ti seis vezes._ V. Ex• .sabe quantas vezes 
se reúne o Parlamento da China? Vou dar um no cravo e 
outro da ferradura: uma ou duas vezes por ano. No Brasil, 
porque há um vácuo de poder, porque temos na Presidência 
da_República, em regime presidencialista, um Presidente que 
não toma iniciativas; ·que não age, joga-se toda a responsa
bilidade em cima do Corigresso Nacion..al, como se estivés
semos em um regime parlamentarista. No parlamentarismo, 
sim, se o·gabinete apresenta um projeto e os membros do 
Parlamento se afas_tam do plenário, af os parlamentares são 
relapsos. No presidencialismo, posso estar em meu gabinete 
e não querer ir à votaç_ão de qualquer uma das medidas. 
Isso quer dizer obstru_ção, não é ser relapso. 

Senador Beni Veras, notei dentro do Partido de V. Ex• 
duas_correntes~ uma quer declaradam,e_rite o:Mínistro_-Femail
do Henrique Cardoso.c.omo candiQato â_~resiçlêqci~ çla R_epú
blica; outros estão correndo a latere, como~ por ~xemplo, 
o· Governador do Estado do Ceará, Estado de V~ Ex· .. :;~.Hás, 
copiando a receita, que deu muito certo, de Fernando _Collor 
-de Mello: subir o degrau de uma dignidade desconhecida por 
todos e falar mal de todo mundo. Ni.nguéril presta, Só ·ele. 
É criar o pântano para ser a flor do pântano, é criar o lodo 
para ser a flor do lodo. Todo _mundo é desonesto, _menos 
ele. . _ _ ___ _ 

O pior é que agora_ corneçarãfu'-a 'ci.pai'ec'er ·acu-sações. 
Dizem que, numa eléição, o pai dele foi processado por ter 
malversado dinheiro, inclusive dinheiro público, para financiar 
a sua candidatura a governador. Mas não-quero entrarnesta 
questão; para mim, isto é- matéria do Tribunal EleitOral Qo 
Estado do Ceará; n_ão quero discuti-la. 

De reperite, deScubfO no BraSil cada um sendo guarda 
do seu irmão. Estamos, agora, descobrindo políti0JS que se 
autonomeiam julgadores de todos os políticos. É claro que 
1}4g se trata ~penas do Governador do se_u __ E-stado: Q _ex-Presi
dente Collor fez isto com muito_ majs_ eficie-ncia há pouco 
tempo~ Aliás, eles têm uma carreira muito parecida, Senador, 
muito Parecida! Os dois ficavai.n no pártido da conveniência: 
um dia num partido, outro dia no outro; um dia na ditadura, 
outro reagindo à ditadura. Os dois tinham a mesma postura: 
em vez de cuidar das obrigações -de seus Estados, passaram 
a tripudiar sObre a honestidade, a seriedade e a competência 
dos nossos políticos. Enquanto isso, o cólera está grassando 
no seu Estado. 

Senador Beni V eras, um pouco de respeitO com a oPinião 
pUblica n~? faz mal a.ninguém! 

o· sr. Beni V eras --V. Ex~ me permite mais uma inter
venção? 

O SR- RONAN TITO- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Beni Ver3s- V. Ex~ realmente não está entre 
_os parlamentares que não cumprem suas obrigações. Tenho 
todo respeito pela atividade parlamentar de V. Ex~; seu com
portamento no plenário engrandece nosso Parlamento. Mas 
gostaria que V. Ex•, no ardor da crítica, não exagerasse a 
questão. O Governador Ciro Gomes é responsáVel e sério 
na gestão do Estado do Ceará. Nesses anos~ tem recebido 
constantemente um julgamento positivo da população doEs
tado, a tal ponto que se tem apresentado como um dos gover- -
nadares mais bem aceitos pela população. Isto não pode ser 
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desconh~cido. V. Ex~ tem muito t.llento, mas peçoMlht: que, 
ao refenrMse ao problema do cólera, considere o conjunto 
de ações que estão sendo realizadas pelo Governo do Ceará. 
P_or exemplo, o Estado do Ceará recebeu do BIRD um emM 
pr~stimo de 150 milhões de dólares para consertar suas eStraM 
das .• Estavam previstos .300 quilômetr()_S_ de estradas: _foram 
consertados 420 quilómetros com o mesmo recurso. I-lá_ m1.1itos 
exemplos como esse de eficiéncia <;J(JminJs.trátiva. O .Go~erM 
nado~ Ciro Gomes tem _um rol de atitudes _que correspondem 
ao que o Estado esperava dele .. Gostaria que V. Ex• levasse 
isto .em contá_em seu julgamento, para não cometer excessos 
que o entusiasmo do momento poderia leVáMlo a cOmeter. 

OS~. RONAN TITO~-'-~ Agradeço a V. fu., mas quem 
tem de Julgar o Governador do Ceará não sou eu. Apenas 
estou respondendo a algumas críticas que ele fez aos polítícõs 
de maneira generalizada e insidiosa, porque, na medida e:m 
que non'teitt"e diz ql!e o Seb3.dor Ronan Tito é'um relapso, 
fica 'fácil defende~,· maS,. quando S._ Ex~ começa a fazer~ de 
ma~ei~a g~neralízada, ~':_las irnprecações contra a classe política 
e c,ontr_a o Congresso Nacion~I. está prestando um desserviço 
à democracia. - · · · _ · '- _ 

' .<f'ue~· v3i~julgá~Jo, Sr. Senad~r. se·~á- o po-vo do Cea~~. 
que J~ ?.J.u_lg~u um_a vez: para prefeito da capítãl~ p-erdeu 
no prtmetro turno para o seu adversário. 

O Si. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex$ um aparte? 

O S_R. RONAN TITO -Ouço V .. Ex• com prazer. 

o. Sr. Magno Bac.elar.- Nób-re -Senador Ronan Tito, 
em que pese o respeito que_ tenho à dignidade do Senador 
Beni V eras, eu havia levantado _o microfone antes para pedir 
um aparte, para congratularMme com V. Ex~ ·p-elo que disse 
quanto à questão da obstrução. Quando os- parl.ãmentares, 
usando do direito de obstruir, são chamados à presença, cobra
se do Presidente do Congresso· que anote a ausência desses 
parlamentares. Na verdade, o meu partido está obstruindo 
- declareí1Stõ-ii3 -Ultima sessão- porque o plano do nobr-e 
MinistrO' Ff:rnarido Henrique Cardoso, que honrou e honra 
muito esta casa;aepende de muitos fatores. Qualquer ponto 
que lhe· for negado fará com que o plano não dê certo. É 
um plano cheio de ''se''. Se não der certo, ele deixa o cargo, 
e nós seremos ós grandes responsáveiS~ Este fato Chamou-me 
a atenção e levou-me a aparteá-lo. Com relação ao Gover
nador do Ceará, também endosso as palavras de V. Ex~ e 
alio-me ao seu protesto. Recentemente, após uma- cõnvei-Sa 
com o Governador Brizola, aquele Governador declarou que 
havia sido -uma conversa de surdos-mudos, pois ele não ouvia 
o que o Brizola falava e ViceMversa. 

O julgamento tem sido impiedoso_ para com tõdos_ os 
políticos. Concordo que se trata de uma tática e de um filme 
que já vimos, quando o Sr. Collor de Mello tomou essa posi
ção. Peço desculpas ao nobre Senador Beni V eras, mas,_ com 
relação ao fato de a cólera no Ceará não ser tão importante, 
lembro uma música de Luiz Gonzaga - não cói:n o- riic!smo 
realce que V. Ex~ poderia estar dando à matéria, em virtude 
do brilhantismo de suas palavras-, dos anos 40, que dizia: 
"Matamos quatro cabras, dois soldados, um sargento; aí come
çou a briga". Se cento e setenta não é um número c_onside
rável. .. Quando morrem alguns criminosos no Rio de J a_nejro, 
o Estado e o Governador Leonel Brizola são terrivelmente 
criticados pelo imprensa. Qualquer morte, qualquer óbito é 
lamentável. Qualquer atitude que se possa tomar é necessária .. -

. Nobre Senador Ronan Tito, meus cumprimentos! É preciso 

reagir a tudo isso, porque o Coilg_resso brasileiro :--:- dizia 
V. Ex' - tem trabalhado diuturnamente _e, desde que estou 
aqui, no exercício do mandato de Senador, não tivemos um 
recesso~- nesses anos todos. 

O SR. RONÁN TITO - D~afio q:uaiquer um a al'>ontàr 
qual o Parlamento do mundo que ~enha trab~lh~do qu~tro 
an·os consecutiVOS~· s·em receSso. 

O Sr. Magno Bacelar -E cada vez mais somos c.riticados, 
desrespeitados. Nas pesquisas efetuadas, som'os o.s ·mitis desa
creditados. Urge uma reação, urge, tâmbém, que o Congresso 
Nacit;mal produza rpais, para rea!J~lit~~-se~_ 

0 Si-. Mauro Benevides -Nobre SeDado r -ROllan Tito, 
é 'bom ressaltar: este Congresso· ehç_gou ·a ret.Iilir:-se no dia 
de Natal. Talvez este_seja um fato inusitado na história parla
mentar de qualquer país: no dia 25 de dezembro, o Congresso 
instalava uma convocaçãO extraordinária. 

O SR. RONAN TITO-Muíto bem, nobre Líder, e nobre 
Sen'adC,r pelo M~ran,hão, Magno Bac'elarl 

; ·_ ~-~Ainda ouço ~õ .pie§idente da Câm~ra 4os DeputadOs: dizer 
-que Vaí cortar jeton de quem não-víer-à'reUtÜãb; Breve·h'averá, 
aqui, um relógio de ponto para'tkós·. 'Não estou ·reclatnahdo 
por mini., em primeiro lugar, porque tenho sido assíduo 'nesses 
últi"mos quinze an~s em que sou parlamen~ar. 

O Sr. Ma~ri.O Bacelar - Com a permissão de V~ Ex~, 
taml;lérn. me coi,ISiP~rQ um dos mais aSsfdu_~s _da Casa. 

• · · (LSR.. RONAN TiTO ....:. Dou esse testemunho. o ~ ~ 
Será qUe um. parlamentar que está em São Paulo, por 

_ex~mplo, discutindo~ na Federação das lnçl.úst_rias, debatendo 
as desigualdades do desenvolvimento regional, não está pres--
tando nenhum sei-viço à Nação e ao P~rlarriento? · 

Senador seõi V~ras, V. Ex• que ~e, d~slOcou,qaqui,_c-om 
despesas do seu ,qols_o, para presidir Urri si~põsio, andou pelo 
Brasil inteiro disç:utindo as_ dificuldades, e nos dias em que 
não estava aqui era inadimplente? V. Ex<• estava faltando ao 
dever para com,o.Cohgresso Nacionai;?_ Será queUQ._l pa_rla
mentar só tem a obrigação de ficãr s~piapO neste plenário? 

. Meu Deus ?C? C~}l! Querem-no~ res!riqgi~ a·um_a atividade 
_muito diminuta e. muito pequena. E as Corp.iss6es? De nada 
valem? E as nos~as ;viagens, às vezes, ao. Exterior? Confesso 
que-fiz umas ciu_cq viagens ao Exterior;para tratar da negaM 
dação da dívida externa nacional; três delas, paguei-as do 
meu bolsç.Ser(q~e "naquele momen~o eu era um malandro, 
que não estaVa s~~·tadO aqui;discutindo Questões brasileiras, 
tão importantes1 Volto a perguntar:. será que a nossa obriga-

-ção- é ficar· aq-ui sentados e, quando Sua Excelência, o Presi
dente da República,_ mandar um projeto, teremos de correr 
para apreciá-lo?- -_ -

- O Plano do.tyllriiStro Fernando :flenrique Cardoso ficou 
nove meses na fornaUiã.. Durante nove meses, os técnicos 
ficaram discutiÍi~o-:o. Depois, em trinta dias, o Corigresso 
Nacional te~n de vo.tá-Io, ~em restri~ã.o, porqu~ senão o Con
gi-esso terá traídO o povo. Meu Deus do céu, já estão abusando 
da paciência e da consciéncia democrática de todos nósl Será 
que não podemOS discordar do plano? É dogma? 

Estiv~ tr~g, -v;ezys no plenário para tentar defender a vota
çãq_ desse plano. Quando fui saber dos Parlamentares do PFL 
e de alguns do PRS por que estavãrit obstruindo a votação 
do f'lano e argumentei que_ ele não é perfeito, porque é obra 
dos homens - a obra dos homens é sempre imperfeita -
,mas a inflªçã9 ~-AO.%, ascendente, respondeu-me um Líder: 
"Sim, mas, quando o Se.liador Fernando Henrique _Ca~doso 
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assumiu o Ministério, ela era 23 ou 24% ·e- contiiiua subindo, 
já _vai pára- 40%." Eu· disse: "Vamos fazer alguma coisa -para 
cóibir essa iriflação! Um país Coni 40% de inflação, aScen
dente, é ingovernável. Vamos votar favoravelmente!" Aí, um 
Pã:dain.enta·r'e_xperiinenüido _disse~me: ''V. Ex~ é muito inó~ 
cente: será que· ilãO llóta que eSsa rese-rvá de 20%_ do Orça
mento, que fica para ser ex-eCUtada ao alvitre do Presidente 
ou do Ministro do dia, sem nenhuma aplicação orçamentária, 
é Uriia usurpação do poder· do Congtesso Nacional?'-, Retru
quei: "Vamos dar~lhe as ferramentas, para o Governo tentar 
aCertar". Disse~ me oUtrO:' "Será que o CóiCga ·nãO éstã notan
dO"__:_ e "iSsO eu disse à6 Ministro Fernarido HenriqUe caidoso 
-""'que isso é-uma plataforma de candidatura à Presídeilcia · 
da Reptiblica, que isso.~é uma viradá de plano para que seja 
lanÇado o·can·didato. que o Presidente Itamar Franco_quer 
- Ferriandb HCnricjue Cardoso?" Respondi: ''Que_seja, mas 
vamos votar alguma coisa para coibir, para' quebrar a crista 
da inflação." Então~ cõmeçaram a zombar de m_im por ca·u'S:á · 
de minha inocência;de minha candura_em termos políticos. 

Diséutímds~ também, um pouco as·questões económiCas 
do Plano. Qi.iahdo se tentou; inicialmente; tomai" dos_ fundos 
corisiitúciomlis 20%-, ó q'ue·-critiqueí ·ae- maneira· agressiVa; 
niio ví muitos P3i-laníentares do NordeS.te Questioilarem-iSsO.' 
Todos ficaram cte 'braÇos cruzados. Q~êriam tomar-pii'ulito 
da boca de criança·. Tomar diriheiro de quem? Das cidades 
mais ·pobres, dos Estados mais póbres. Para que existem os 
fundos ·constitiJciOiiilíS-, COmO ó'"Fundo de Participaçãõ- dos 
Municípios e O- FUndo de Participação dos Es_tado_s_?_ Justa~ 
mente para tentar redistribuir um poucO a renda, a fim de 
que a injustiça não sejà tão grande. -_,_ --,-- · 

Fui brigar para· tornar o Plano marS Palatável: Disse': -
Ho PMDB não a:ceita 'qü-e se-relire da Educação 20%. o_e 
reperite, há um herói- o· plano-, e uin bandido- o Con~ 
gresso Nacional. TêmoS de votar o Plano .\\~'sbcapa, não pode
mos discuti-lo. E dàgmã.! oU3itd0- é uni P1ano, discutimos, 
debatemos. Nesse caso, não podemos fazê~ lo". "~á estou can~ 
sado", disse o Ministro. "Não _retornarei mais ao Congres.sp 
Nacional". 

É uma pena, porque S. E](~ foi uril gráilde Parlamentar, 
um extraordinári<? P!irlarnentar. Não tão freqúente nos plená.:. 
rios quanto gos.tarül de_ estar._ S. Ex- CtJmpriU muitas inisSões 
no exterior, enquanto Senador, ·. ·' . . -

Senador Beni Vcras,_eu gostaria multo, mas muito mes~ 
mo, de ouvir hoje o Ministro Fernando Henrique Cardos_o. 
Gostaria que fosse à televisão, com a· intéligência que Deus 
lhe deu, explicar verdadeiramente o_ que está acôntecendo 
e mostrar que se existe vilão nessa história. esse ·não é o 
Congress_o Nacional. No regime presidencialista, as iniciativas 
partem do Presidente, e quando o Presidente não toma inicia
tivas, há um vácuo de poder, 

O Sr. Beni V eras- ~ermite~me· V. Ex~ um aparte? 

O SR. RONAN TITO - Ouço,~ corri prazer. o Senador 
Beni V eras. · 

O Sr. _Beni Veras- Senador Ronan-Tito, perdoe-me 
a insistência -d"n ·unerrompê~lo. Quena:-rawltçar que o Plano 
do Ministro Fernando Henriqu-e Cardoso foi bolado a muitas 
mãos. o- Coiigre~SSO_ partiCipá da discussão dess-e Plano há 
mais de um més. o· MiriiStro--Fernando Henrique Cardoso 
esteve aqui inúmeras vezes. A essênciii -do Plano foi mantida, 
mas a operacionalização foi mudada pelas Comissões da Câ- ~ 
..qtara várias vezes, em vários pontõS bastante impo-rtãiltes. 

O Iytinistro estese e·m contato. com_ OS .Deputados 'O terllpo 
todo e aceitou modificações na essénCla do Plano, em algümas 
partes importàntes. Trata-se de um pl'!no discutido aqui no 
Congresso; não é um plano do Ministro Fernando Henrique 
C8.r-dõs0. Realmente, não é fácil vencer a nossa inflaçãO. O 
MiniStro não tem essa receita e nem disse que-·a,tinha,eni 
nenhum momento. S. EX\\~ buscou desenvolver conosco .um . 
esforço para que, mediante a redução .do déficit do GáveinO; 
do equilíbrio orçamentário; pU.-desse partir para mais uma luta 
para vencer essa inflação t<;i<? renitente. Isto é verdade: o 
Ministro partidpoú Corit-o:Congfe~SO, rião est.á sOzi.nhÇJ-iiessa 
luta. -

O SR. RONAN TITO - Nobre Senador Beni Veras, 
foi o que eu disse. Há mais ou menoS tririta diaS qUe S. Ex~ 
está discutilldo. S. Ex• discufíU-ilóVe me-ses com ·a-stiã eqiiip-e. 
Nove meses! Podemos faztYr as contas aqui -talvez eu não 
saiba calcular. Há nove meses S.- Ex~ anunciou que es-tava 
elaborando o- Plano. Contratou os técn'!Cos· roá:is ren·omados 
do País. EstãO lá O Prof. Edmar Bacha - meu conterrâneo 
--, os economísta_s_ Pé'rsio Ai-ida, Winston Fritsch, e tantos 
outros técnicos renomados. É um pequeno Cólegiadõ~ lOtécniR 
cos; eles ficafam nove mie:SeS- discutindo. De repente. vem 
para utn colegiado de seiscentos. E aqUilo que eles levaram· 
nove meses para urdir, esSe colegiado tem que entender em 
menos de trinta dias, porque, senão, -esSe colégiado é traidor 
da Pátria. É isso, Senador? 

O Sr._ Be~i yeras --Y. p:x~ partfcipúu ·cte alg~ns- reUiliões 
de. trabalhq dys,te Gov.erno. El~ n_ã~ tra~alhou ape;n'a~,' desde 
O:)~-:linistro _Fernando Henrique, _na questão dess_ç programa 
aqtiihflacionátiO, que -está sendo .vOtado agor~ no Congresso: 
Houve muita_s cois~s anteriores .. V_ Ex• _mesmo participou atiw 
va·mente da luta pelo estabelecimento de uma fórrriula para 
resolver o.prohlema da dívida externa. V. EX~-cOlaborou bas
tante-; e "eiJ._Sei do papel que teve nessa questão. Levou tempo 
a reprogramação da dívida interna, assim como a discussão 
aJe~peito da dívida dos Estados _levou muito tempo, e da 
qlla\ V. Ex• também participou. Então;há muitas coisas que 
foram feitas nesse Perfodo. Agora, o Ministro poderia ter 
feito como os Ministios an-teri6ies:_ um choqUe-,· qUe daria 
um resultado de imecliato e, um mês depois, a inflaçãoyoltaria 
com a mesma velocidade de antes. _Ele optou pelo caminho 
mais Clistõso, que foi arrumar aS ·finanças do Estádo. A luta 
te~ sido esSa. V. Ex~ a conhece bem, po~qu_~ _participou_ de 
t_odas essas etapas. Então, o Ministro tem- sido honrado nessa 
quest~o, tem _sido _s:i_D:~ro e franco em bl}sça_r_ o _co~_bate à 
inflaÇão pela forma mais difícil, porém, a forma mais defini
tiva. Acho que isso_ nós não podemos desconheCer agora, 
principalmente sabendo, como-eu_seí, que V. Ex• teve a opor
tunidade de colaborar fortemente na consecução d~sses obje~ 
tivos. -

O SR. RONAN TITO- Agradeço a V. Ex• Apenas 
aguardo a palavra do Senador e Ministro Fernando Henrique 
Cardoso hoje, na televisão, com certa ànsiedade, pois tenho 
certeza de que sua seriedade, sua honestidade de propósito 
e sua inteligência serão capazes de _esclarecer a Nação que, 
se existe. neste momento, alguém que esteja atrapalhando 
e atrasando a aprovação desse projeto, não é o .Congresso 
NacionaL Isso eu espero, sinceramente. 

Espero mais: espero que ele tenha a dignidade- e isso 
não lhe falta - de dizer, também, que quando um Partido 
está em obstrução, essa é uma atitude legítima, e é um direitÕ. 
de q':lalquer parlamentar obstruir uma votação . 
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Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~ me permite um aparte, 
nobre Senador Ronan Tito? 

O SR-RONAN TiTO -Ouço V. Ex• com prazer, nobre 
seriador JoSãphat Marinho. . 

O Sr.- Josaphat Marinho- Permita V. Ex•, nobre Sena
dor, ,que me solidarize com sua atitude nesta tarde. É real
mente extremamente estranháyel o procedimento do Ministro 
da Fazenda em relação ao Congresso a ·que ele pertence. 
Se se tratasse apenas de um auxiliar do Presidente da Repú
blica, qUe o Ministro tf é, oompr_:eehÇI_er-se-ia a sua posiÇão.
Sendo o Ministro urh Senador, não poderia dar ao Congres~o 
o tratamento que_ deu. Ele não foi apenas injusto, foi ingrato 
com o Parlamento, pretendendo jogá-Ia _G.ontra a opinião pú
blica; .e, tanto mais ingrato, porque pretende nos apresentar
como contrários aOS interesses do País, quando, é verdade, 
tudo está acontecendo, como V. Ex• acaba de assinalar, pela 
demora com que ele f!: os seus técnicos_ cuidarª~ da elaboração 
do projeto. Eu mesmo t~v~ oportunidadJe: nesta Casa, de falar. 
no dia 22 de. novembro, no dja 1? .de dezembro e no dia 
22 de dezetij.bro, ponderando ao Ministro a inconveniência 
da demora na apresentação do seu plano, sobretudo porque, 
presente que fosse ao Congresso, teríamoS q_lJe .disqJ.ti-lq. E, 
por certo, o Governo, em apuros pelas dificuldades, preteO
der-nos-ia atribuir responsabilidade_pela não aprovação ime
diata das medidas. É exatamente o que está ocorrendo._ Ainda 
bem que uma parte da imprensa percebeu isso,_ e técnicos,_ 
especialistas, economistas estão assinalando. Mas, sobretudo, 
quero lembrar, nesta tarde, que_ o jo_rilal_c;>_Est~do de S. ]l'aulo, 
que é sempre de ~tlitO equilíbrio e que, a princípiO, apoiou 
inteiramente o Ministro da Fazenda, ainda agora,_ em edi~orial, 
pede atenção para as palavras inconvenientes do Ministro, 
e adverte até que não sabe o que é que ele vai dizer hoje, 
porque ele já disse tudo. Em verdade, e-stamos sendo acusados 

·perante a Nação de atas que são resultantes do retardamento 
do programa na esfera do Poder Executivo. O Congresso 
não pode ser órgão apenas de aprovação.-Se nós assim o 
fizéssemos, em problema de ta_manha gravidade:, a opinião 
pública nos censuraria. O Congtessb está discutindo para bem 
definfr sti~ _responsabilidade. É o que V. Exa salienta com 
muita oportu~idade. Não podemos continu~r senc!c;> apenas 
órgãos de registres da opiniã.o de técnicos_ e membros do Poder 
Executivo. Nosso dever é oi.Jtro: é o de discutir para aprovar 
cons.cientemente. 

O SR. RONAN TITO- Nobre Senador Josaphat Mari
nho, se nós assim procedermos, apenas chancelando aquilo 
que vem do Poder Executivo, poderíamos mudar o nome 
de Congresso Nacional para Cartório Nacional. 

Aliás, no que se tem tentado transformar esse Congresso 
Nacional nos últimos tempos, é assustador. Não sei se é falta 
da prátiCa da democracia, não sei se_ é porque não sabemos 
viver a democracia. Primeiro, tentaram transformar isso aqui 
numa imensa Delegacia ·de Polícia. 

Ora, Meu Deus .do Céu! Será que não ternos o Poder 
Judiciário neste País? ~crá que não temQs vma Procurado~ 
ria~Geral da República, para, quando e~contrarmos ilícitos 
penais - como diz a Constituição, se não me engano, no 
seu art. 58, § 3~> -, remetê-los à Procuradoria-Geral da Repú
blica? Transformamos isto aql.J.i em palanque eletrônico de 
alguns. O Congresso Nacional passou a ser uma grande Dele
gacia de Polícia. Aí cometemos - cqrnetemos, não, porque 
nessa não entrei, cometerã.m-se desatinos: entrando na casas· 

das pessoas, fazendo apreensões sem mandado . .:.em relacionar 
o __ qtie Se apreendeu; e, no meio das_laudas, ...tlgumas folhas 
apareceram, com letras de uma maneira ou de outra- nada 
autenticado. Não foi dado recibo de nada. 

A partir dali, come_çou J) grandeJibelo acusatório em 
cim-a· doS nossos compa~heiros. V_irall'!QS,OS,algoz~ dos. no_ssos 
irmãos. E muitas vezes cobramos. Por que é que o Brasil 
não faz como a Itália? A Itália está fazendo a grande "Ope
ração ~ãos Limp_as", mas através_Qo Judiciário, que é o órgão 
com·p(Hente. 

. Nã~ _sou - já o c;lisse muitas ·vezes - advogado~ mas 
SCl que, antes do julgamento, a foqt:~~ção do inquérito requer 
um rito, e há épocas e momentos _dess..e. rito que requerem 
um mínimo de discrição e, diria até, de sigilo. E, no entanto, 
quando se faz um julgamento na imprensa, acabamos por 
nos lembrar, muito e de perto, daqueles julgamentos de tem
pos atrás, da chamada Santa Inquisição~ Ou, se não, lembra
mo-nos de alguma coisa muito mais recente, Que aconteceu 
nos Estados Unidos e que, tendo começado_ no Senado:ameri
cano - interessante que foi numa Comissão Parlamentar de 
Inquérito daquele Sen~do- , quando s;e apuravam acusações 
contra comunistas, lá -dentro~ tivemos, então, aquele triste 
espetáculo do macanhismo instalado nõs Estados Unidos· da, 
América. Primeiro se disse: '"'Ouvi ~izer''_: depoís: ."Fu"larlo 
disse"; e, mais tarde: '"'Fulano _é" A partir daí, os julgamentos 
se sucederam. Chaplin, assim como muitas outras pessoas, 
foi expulso dos Estados Unidos desse modo., sem julgamento. 

Quando começamo~ a inverter os papéiS dentro da demo~ 
c;:rac_ia,. o que ~COI?tec~? Existe um 'proVérbio caboclo. que 
Já citei, provemente lá das campanas ga(jchas, que diz: "Ou 
nóis tudo faz o que nóis tem que fazer, ou nóis não faz nada". 
Ou o Judiciário faz a parte dele, ou o Congresso a sua, ou 
o Executivo a sua, ou não vamos construir de-mocracia. ·ouan-~ 
do nos intrometemoS no Judiciário- paiã fazer- a sua parle,· 
quando usurpamos das delegacias de polícia o seu papel, quan
do passamos a fazer coisas que não são-~ _nossa alçada, mas 
que passamos a assumir, na verdade, podemos estar deixando 
de fazer aquilo que verdadeiramente é -o nosso papel. 

Nobre Senador, vim à tribuna não para tratar desse assun
to. Estou apenas muito apreensivo com á palavra do Ministro 
Fernando Henrique. E sabe por quê? Porque S. Ex~ pareceu-se 
com De Gaule. No momento em que está convocando pratica
mente uma Assembléia Nacional ConstitUinte, einbora_ ele 
mesmo diga, não acredito nisso. De acordo com 6-att. 39 
do Ato das Dispo_sições Constitucionais Transitórias, o que 
ela faz? 

O Sr. Josaphat Marinho - Mas De Gaule trouxe logo 
soluções. Ele pode divergir, mas não ficou na promessa. 

O SR- RONAN TITO- Com. isso pergunto, Sr .. Senador, 
o q~e que~ o noss_o _Minis~ro? _Quer fechar este Congresso 
Nacwnal? O~:I_e_r_acaQar CÇ)m __ ele'?, Convocar- um novo? Mas 
este já não foi convocado com essa especificidade? 

Sr. Presidente~ Srs. Senadores, eu dizia há pouco que 
há urna inversão de valores muito grande. Penso até que deve~ 
rfamos colocar na nossa ConStituiÇão que os rêdatores dos 
jornaiS deveriam ~r eleitos pelo voto popular. e nós fazermos 
concurso público, c9ncurso de títulos. Agora, as matérias são 
fabricadas na imprensa e se governa através da imprensa. 

Li no O Globo, um jornal tão sério e tão ponderado 
quanto os outros, que o Líder do PT na Câmara, José Fortu

. natí, enviará segunda-feira ao Presidente do Banco do Brasil, 
Alcir Calliari, requerimento de informações sobre 9 dos 24 

--~-- -- ·----
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membros da CPI do Endividamento Agrícola que estão ina
dimplentes com o banco. Esses Parlamentares, como membros 
da CPI, ajudaram na elaboração do projeto de decreto legisla
tivo aprovado na última--quarta-feira na-Cârriã.ra.- E Cita os 
ina'dimplentes, entre eles os Senadores Coutinho Jorge, ex-Mi
nistro' do Meio Ambiente, c o Senador Ronan Tito, do 'P1V.fDB. 

Eu vou, também, encaminhar um ofício -~iO -P-nisldente 
do Banco do Brasil, Alcir Calliari, para que elé me rria.nde 
a relação da inadimplência da mãe do Deputado José Forlu
nati, porque, agora, estOu afirmando_ que ela é inadiril-Plerite. 
Com a mesma sem-cerimónia que_ S~-~~~ -~firma que eu esteja 
inadimplente com o bãnCo, me dá o direito de afirmar que 
a senhora gcnitora-do Sr. Deputado José Fortunatf é-imi.dim
plentc com o Banco do Brasil. 

E agora? Conio é que ficamos? _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Ora; esSa históda' dO Banco do Brasif com-os-agrículiOres -

está muito mal contada pela Imprensa. A Imprensa brasileira 
não tem mais a mfnimà -respco-nsabilidade, o mínimo compro
misso com a verdade. Nenhuma, nenhuma, nenhuma! 

O Cllie· ãéontCCe:U~ -verdadeiramente, com a agricultura 
braSileifa? Ela serrlpre subsidiou a vida dos brasileiros. No 
mundO i"nteiro, a agricul~ura é subsidiada, çla Çhina comu_nista 
à França. Até nos Estados Unidos, supercapitalista, a·agrkul
tura é supersubsidiada. No Brasil, ela é penalizada pelo Banco 
dO BraSil com jUros tle 12%, que é cOnfisco. Juros de 12% 
não são j"ui'ós.. Juros de 12% incidindo sobre a agricultura 
é confisco, bem como 16% ou 18% de ICMS . Esse é o .. 
incentivo que se dá à agricultura no BraSil. 

Somente os descapitalizados é que buscam finandarilehto 
no Banco do_ Brasil, e vão plantando. Plantando para quem? 
Para que possaMos coiner. Outro dia, ouvi na televisão um 
jornalista, que até adqtiro, dizendo: isso aí tudo é para dar_ 
dinheiro para fazendeiro: Eu tive vontade _de gritar da minha 
cadeira, mas ele não iria me escutar. Estriba mais curto moço, 
olha o respeito! O respeitO com aqueles que vão para a roça 
debaixo do sol e da chuva, que vão irrigar a terra com o 
suor do seu rosto, plantar arroz. feijão, tirar leite e mandar 
para a sua boca aí, sentado no seu gabinete de ar refrigerado, 
em Brasília. Mais respeito com esse povo que luta com as 
intempéries e que está pagando a virãâa de todos os planos! 
É jUstamente isso que' a CPI apurou: que ele não pode pagar 
a virada dos planos. 

O que é a virada dos planos? 
Ainda há pouco o Senador Beni V eras, com toda razão, 

referiu-se a esse_ ponto. Nós tivemos alguns pacotes. O primei
ro pacote, do Presidente Sarney, deu eufoiiã. ao povo brasi
leiro e uma trancada nos preços das mercadorias. Era um 
tabelamento chamado Plano Cruzado. Aí, foi uma Virada. 
Logo que acabaram de fazer aquele tabelamento, elaborado, 
como os técnicos sentem, no gabinete de ar refrigerado, tive
ram os nossos agricultores financiamentos agrícolas a serem 
pagos. Acontece que o preço mínimo tabelado era um, dife
rente do preço mínimo tido na época do finanCiamento para 
o custeio e para os pl3ritíós. ----- - -

Na época do pagamento dos agricultores, sabe_ o que 
acontece_u,_Senadores Josaphat Marinho e João Calmon? Os 
agricultores teriam que pagar tudo de acordO com a-inflação 
e com as taxas combinadas. O tabelamento para eles não 
valeu nada. 

Não parou aí. Tivemos o Plano Verão. Não sei se vou 
falar na ordem cronológica, porque são muitos pacotaços_
planos I, II, III. No Plano Collor, a diferença entre o preço 
mínimo na agricultura e os financiamento~ qüe os bancos fize-

ram, não só o Banco do Brasil. foi de 42o/a-. entre o preço 
mínimo do financiamento e o preço contratado até o final 
do pagamento. A maioria dos agricultoresnãQ puderam pagar. 

Fiquei tãO irritadO de ser chamado de ina-dírliplente! Sa
bem por que não sou inadimplente? Porque agora sou vaga
bundo, não planto mais, sou malandro; só sei falar, conversar, 
discutir, debater. estudar. Só isso. Fui agricultOr. -ChegUeí a 
plantar cinco mil hectares de agricultura branca por ano. Infe
lizmente- ou felizmente- hoje não sou mais, porque senão 
eu seria bandido, seria inadimplente mesmo, porque eu não 
teria condições de pagar e sena tído corno tal. 

Os artistas. os heróis deste País são, de preferência. jOrna
listas-filiados à CUT. Esses_ são heróis nacionais. Agríc-ultoies, 
que vão para roça-plantar feijão, arroz. cuidar de vaca para 
tirar. leite, são imbecis, são inadimplentes, são criminosos. 
É preciso acabar com essa raça: Inverteram a notícia. COmo 
a colocaram? O coitado do Banco do Bi'asil está-sendo, neste 
momento, assaltado pelos fazendeiros. 

Depois que terrrifnou- a CPI para apurar a questão da 
responsabilidade do endividamento, seus membros tentaram 
conversar com a Diret:Oda dó Banco ·do Brasil de todas as 
maneiras para tentar um acordo, para que o Banco do Brasil 
parasse de tomar as terras de produtores de 70 hectares no 
intehór' do Brasil. Vi -e acho que alguns aqui também -
no· domingo, naquele programa da Rede Globo que se chama 
Globo Rural, um homem de 60 anos chorando e dizendo: 
no -a:'rlo passado, fui premiado pela maior produtividade de 
feijão -por área _e estoU e~tregãndO esta te!ra por caus~ de 
um-finã.ndaméntõ qúe· riã.o dei conta de pagar. 

Ele não sabe sobre esse negócio de URP, não sabe fazer 
as·con"tas com-URP. o-que-ele-sabe fazer, Senado-r João 
Calinon, é pegar a enxada, com seus filhos e sua mulher, 
e plantar feijão, arroz, tirar leite de suas vacas magrinhas 

· e mandar aqui para nós. Nós, então, tornamos o leite quenti
nho, pasteurizado, comemos o arroz saltinho que, se ficar 
salgado, chamamos a atençã-o-da cozinheira. E aquele imbecil 
quer, neste instante-, COnfrontar-se com ·o-· Banco do Brasil 
-pensamos: 

Há um fato interessante: por que os bancos particulares 
acertaram com os ag-ricultores e o Banco do Brasil não? Há 
pouco tempo, na Corríissão de Assuntos-Econôrnicos, o Semi-, 
dor José Eduardo Vieira disse: sou banqueiro, meu banco 
não tem nenhum acerto para fazer com o agricultor, porqu-e 
na época da virada dos planos chamamos os· agricultores e 
acertamos com todos. Por que o Banco do Brasil não acertou? 
Se alguém quiser saber, eu conto: aquela instituição bancária 
não é mais Banco -oo Brasil, é o banco dos funciOnários.~ 
Aquele banco extraordinário, que ia para- o interiOr visitar· 
o agricultor, na roça, emprestar-lhe dinheiro~ se houvesse 
uma frustração de safra, refinanciava, depois recebia; e os 
funcionários, às vezes,' do Banco do Brasil, ainda de noite 
-não que precisassem. de aumentar o seu salário - , iam 
lecionar na escola, para ajudar a comunidade, aquele banco 
faleceu. Hoje -pasme, Senador Josaphat Marinho - , cada 
diretoria do Banco do_ Brasil tem um comissário do p-ovo 
sentado ao lado do Diretor. -Sabia V. Ex~ disso? Não deu 
certo lá na Rússia, quem sabe se dá aqui. Mas, lá na Rússia, 
o ·comissário era do povo em geral; aqui, o comissário é-dos 
funcionários. Diz o Líder do PT que fórinforinado por funcio
nário do Banco do Brasil. 

Senador João Calmon~ há ~uanto tempo estamos em uma 
CPI, COm força do Poder Judiciário, tentando quebrar o sigilo, 
não para abrir para o·p-ovo, mas para vetificar·a questão 
da sonegação fiscal? Há quase um ano, Sen(:!.dor? 
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O Sr. João Calmon- Sim. 

O SR. RONAN TITO-Há qu3Se uin ano estamos tenrãn
do desesperadamente. Para isso não _é_ possível. Mas se o 
Deputado José Lourenço recebe oitenta mil dólares de Portu
gal - ele recebeu uma quinta de herança e, no final, teve 
um rendimento de oitenta mil dólares, que lhe foram remeti
dos. Duas mocinhas da agência quebraram o sigilo, dizendo: 
"O Deputado José Lourenço recebeu dinheiro _do exterior". 
Apuraram e descobriram quem havia contado. Sabem o que 
aconteceu por esse crime de quebra de sigilo? As p1oças toram 
transferidas aqui da Câmara dos Deputados para a Presidên
cia. Foram promovidas. Mas nós, Senador João Calmon.pedi
mos a _quebra do sigilo criptografada; o que quer dizer isso? 
Que não se revela o nome; são somente oS CGCs e as contas, 
para ver se descobrimos o número enorme de CPF e de CGCs 
fantasmas que este Paí~ te~; e por af se faz a sonegação, 
porque este, sim, é o grande crime nac:ional. 

Outro dia,_ (_)_uvi de -~rn de nossos colegas parlamentares, 
que não primá pelo equilibrio, dizer que a CPI do Congre~so 
Nacional, chamada até de a CPI da Máfia do Orçamento, 
apurou quase 200 milhões de dólares. Duzentos milhões de 
dólares! Sabe, Senador Josaphat Marinho, quanto apuramos 
do que é tirado dos cofr~s __ pú~~-~~o~ QQ-'-Brasil por ano, em 
todos os anos? Oitentã bilhões de dólares! Mas isso não inte
ressa a ninguém. Temos'j)'fõVãâo que para cada cruzeiro que 
entra há um cruzeiro_ de ey_as~9_l-~m_cruzeiro de sonegação .. 
Arrecadaram-se 80 bilhões, houve sonegação de 80 bilhões. 

Se tivéssemos mais 80 bilhões de dólareS no caixa, não 
precisaríamos de FHC nem dC BHC. Não predS3r-íãinos de 

. plano nenhum. As nossas escolas teriam recursos para mante
rem os seus alunos; a Saúde teria recursos para pagar os 
seus médicos. Não teríamos tantos buracos nas estradas~ Esta
mos lutando, desesperadamente, há oito meses, e s~ agora, 
faz urita semana, recebemos do Banco do Brasil as fitas c:dpto
grafadas._Temos convicção absoluta de que a CPI não vai 
contar para o Brasil quem são os sonegadores. 

Eu, como Parlamentar, fui incuinbido, na CPI do Presi
dente Collor, de examinar a sua declaração de bens. Fiz _o 

exame, e ninguém no Brasil soube quais eram os seus _bens. 
Foi quebrado o sigilo para que eu pudesse examinar, mas 
não me foi dado o direito de apresentá-la para o Brasil i"':teiro. 

Senador João Calmon, não sabemos quais são os sonega
d,ares nem os CPF fantasmas, mas temos conhecimento -
e quem está afirmando é o Líder do PT na Câmara dos Depu-. 
tados, Deputado José Fonunati, - que, dos 24 membros 
da CPI do Endividamento, 9 estão inadimplentes. E acredito 
que haja mais um, que deve ser a sCnhora mãe dele. 

Eu não sou inadimplente. Meu nome está aqui, e isso 
quer dizer que quebraram o sigilo ou mentiram a partir dele. 
A quem devo processar? Devo mover esse processo contra 
quem? CO.titra ·o Deputado José Fortuna ti? Cóntra O seu com
panheiro que está no Banco do Brasil? 

O jórri.alista veio diZer-me que deu a ·notícia~ porque_ a 
informação saiu do Banco do Brasil. Perguntei, então, quem 
lhe havia dado a informaçã-o, e ele disse-me que tinha de 
preservar a fonte. _ _ _ 

Isso_ é primário, Senador JoãO C31ffion: o jornalista tem 
de preservar a fonte, que garant~u ser do ~anco dÇ> ~rasil. 
O Banco- do Brasil, através da sua fonte, quebrou o sigilo 
bancário e feriu a Cori:stituição no seu aFf. 59, inciso XII. 

Fez issO, e o pior, de maneira mentirosa. Em qualquer 
_ lt]gar do mundo civilizado, este Parlamentar teria direito de 

pedir indenização por danos morais. Eu teria o direito. A 
quem iria pedir? O jornalista diz que tem de preservar a 
fonte, que é do Banco do Brasil. 

O Líder do PT Da Câmara, José Fortuna ti, enviará segun
da-feira ao Presidente do Banccrdo Brasil (já deve ter enviado 
a essa hora), Alcir Calliari, requerimento de informações so
bre 9 dos 24 membros da CP! do Endividamento Agrícola 
que estão inadimplentes com o Banco do Brasil. 

Ele não diz que poderão estar, ou poderiarp estar,_mas 
o faz afirmativamente "que· estão"; pó i-tanto. ele tem certeza. 
E nós, Senador João Calinon, que abrimos uma Ci?I ·para 
tentar consertar este País - V. Ex~ querendo 18% do real 
sobre a arrecadação para a Educação, e eU, teniaridO-desesP-€:
radamente. Aceitei a Presidência dessa CPI, porque eu queria 
g_u~_-tivéssemos uma arrecadação digna, a fim de acabar, em 
primeiro lugar, com ·o déficit público -e; com isso, podermos 
~m]?ater a inflação. No momento em que isso ocorrer. pode
remos combater o desemprego. Temos 11 milhões de desem
pregados )leste País, cadastrados, com_ desemprego aberto. 
Como se faz distribuição de renda com 11 milhões de desem
pregacJos? Como é _que se faz verdadeiramente o término 
de um déficit público Se não se ãrrecada? E as injustiças que 
V. Ex~ testemunb~_a que existem? Qual a diferença entre o 
empresário que recolhe normalmente os seus impostos e o 
sonegador contumaz? _ _ _ _ ___ _ 

Não agüenta a concorrência. O soneg3.dor Confulnaz aca
ba vencendo. É a vitória do crime contra aqueles que estão 
andando corretamente. E estamos, Senador Almir Gabriel, 
desde abril do ano passado, mandando requerimentos em 
nome da lei: Presidente de CPI tem a força do Poder Judiciá
rio.· Pode requerer que nos mande aquf. E a lei nos diz que 
tem que haver algum indício para se pedir a quebra do sigilo. 

Será que todos aqui não sabem, será que há algum brasi
leiro que não Sabe que temos "n"" contas fantasmas neste 
País? Na CP! do Collor e na CP! do PC Farias, quantas 
contas_fantasxp.as apareceram? E o que queríamos? Pegar as 
contas fantasmas e começar a cruzat parà descobrirmos a 
grande sonegação de impostos neste País? Isso não pode. 

Mas quebrar o sigilo de um parlamentart Aliás, veio de 
uma maneira insidiosa. 

Neste instante, se não sou inadíinplente. o azar é meu, 
porque já transitou em julgado e julgado na imprensa: "O 
Senador Ronan Tito é inadimplente com o Banco do_Brasil". 
Ponto final. Tenho dito. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr> e Srs. Senadores· 
mobilizam-se todos os segmentos da sociedade cearense ·n~ 
sentido. de comemorar, __ condignamente, o sesquicentenário 
de ~a:'cuneJ?:tO do P~dre Cícero Romão Batista. t~lvez_~ figura 
ma1s Iffi:p~ntante elos sertões nordestinos, pois conquistou, Com 
~ell: espn:tto _de bondade, o coração dos humildes e continua 
a merecer, t~ntos anos depois de sua morte, _a veneração, 
cada ,vez mais crescente, de multidões de romeiros _que se 
deslocam, todos os anos, para a região do Carir_i provenientes 
das mais diferentes áreas do Nordeste. ' 

I 
. As manifest~ções de profundo apreço à memória do Pa

tl':'a!ca_ d~ Juazeuo constarão de atos religiosos, exposições 
de art7s populares, J.ançal?-ent? de livros, encenação de peças 
~eatr~s •. concursos hterános, JOgos_ estudantis _e um simpósio 
mtemacxonal sobre a figura carismática e Oracular daciU_~te 
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que tanto fez em benefício dos_deserdados da sorte, nlcre
cendo gratidão eterna. 

A data oficial do sesquicentenário é 24de março de 1994, 
mas os eventos comemorativos se estenderão por todo o ano, 
com a participação de vultos de realce da vida cearense,_conhe
cedores da dimensão do fenómeno so-ciológico das romarias, 
que atraem, cada ano, cerca de dois milhões_de nordestinos. 

Os polêmiOOS milagres de Jua:Zdro-; -àe que é protagonista 
a beata Maria de Araújo, ou Beata Mocinha, derap1 origem, 
à punição do Padre Cícero, no Bispado de Dom Joaquim, 
sendo, em conseqüência, suspenso de ordens em 1892, após 
recusar-se a abandonar sua paróquia. 

Já hoje, a Igreja está revendo todo o processo, mesmo 
porque existe uma perspectiva histõiíc"3 mais adequada ao 
julgamento, que será feito sem a emoção resultante dos fatos 
iniciais. O povo, porêm, indiferente a isso, prosseguiu, através 
do tempo, a cultuar o apóstolo dos nordestinos, tributando-lhe 
incessantes horn.enagens e anunciando sempre a obtenção de 
graças e milagres. 

Seja como for, a verdade é que o Padre Cícero exerceu 
uma extraordinária rilissão civilizadora, criando uma das maio
res cidades do País e acendendo o lume da esperança em 
milhões de corações desenganados ou desesperados ante a 
rudeza -do cotidiano. 

Politicamente, s_o_bretudo em_ face da jnfluência do Dr. 
Floro Bartolomeu, seu conselheiro-mor, o Patriarca do Jua
zeiro foi o primeiro preieito daquela cidade_ após lutar por 
sua· emartcip:açãõ chegando, com o grande prestígio de que 
desfrutava, aos postos de Deputado Federal e Vice-Gover
nador do Ceará, cargos que jamaiS exerceu, por se recusar 
a sair do convívio de seu fiel rebanho. 

Falecido a 20 de julho de 1934, o Padre continua vivo 
no espírito do povo humilde do ceará, da Paraíba, do Rio 
Grande do Norte, do Piauí, de Pernambuco, de Alagoas, 
de Sergipe- e ·cta Bahia. E a cada ano aumenta o número 
de romeiros, em peregrinações quase sem firit,' que chegam 
a Juazeiro a pé, no dorso de animaiS Oi.ú~m caminhões, acarre
tando, naturalmente, alguns problemas à adminístração·muni
dpal. sobretutlo no 9-ue tange à saúde. 

Por tudo isso, fácil será imaginar-se -o êXito -das festivi
dades do Sesquicenternirio, que enseja uma prOfunda reflexão 
sobre o fenômeno de misticismo no Nordeste, com qlracte
rísticas que desafiam a argúciã dos pesquisadores, principal
mente se considerarmos que o leitmotiv de tais ocorrências 
repousa na figura de um sacerdote que fascinou as_ multidões 
com sua alma generosa de idealista. 

De qualquer forma, as populações pobres agradecem, 
com todas as forças de seu coração, os favores espirituais 
de seu grande benfeitor;-dentro de um imenso cpntexto social 
que se convencionou -chamar de "fenômeno de Juazeiro'"" 
e que coloca o Padre Cícero RomãO Batista em :POsição de 
destaque na História: do Çeará e de todo o Nordeste. 

Com este registro, pretendo homenagear aquele vulto 
exponencial de nossos fastos sócio-religiosos, na- passagem 
do sesquicentenário de seu nascimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os üabãlhos, 
designando para a sessão ordinária de quarta-feira, às 9 horas, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Projeto de Decreto Legislativ~ n~ 68, de 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 68, de 1993 (n' 309/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que autoriza o Governo do Estado da Bahia 
a executar, por intermédio do Instituto de Radiodifusão Edu
cativa da Bahia - IRDEB, na cidade de Salvador, Estado 
da Bahia, serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
com fins exClusivamente educativos. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação.) 

2 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATiVO~ n' 1, DE 
1994 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo no.l, de 1994 (n~)90194, na Câmara dos Deputados), 
que submete à c_ondição_ suspensiva a fenúncià de parlamentar 
contrã o qual pende procedimento fundado nos incisos I e 
II do art. 55 da ConstitUição e dá outras providências, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Pedro 
Simon, em substituição à Comissão de ConstituiÇãO, Jus"tlça 
e Cidadania, favorável ao Projeto e à Emenda n9 3 e contráriO 
às Emendas n~s 1 e 2, de Plenário. 

3 

PROJETO-DE LELDA CÂMARAN'l67,.DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nõs termos do art. 5<? da Resolução 

n' 110, de 1993) 

_Discussã0",-enitriin9 !ln_iço, 9o Projeto de Lei da Cjmára 
n' 167, ·de 1993 (n' 3.529/9:1, ria Casa de origem), que cha 
cargos-do Grupo Processamento de Dados no Quadro PerdJa
nente de Pessoal da Secretaria do Tribunal RegiOnal do Traba
lho da 2; Região, e -dá outras providências: {Dependendo 
de Pareceres das Comissões de ConstituiçãO~ Justiça e Cida
dania e de Assuntos Económicos.) 

4 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 37, DE 
1993 . . .. 

(Incluído em Ordem doDiã nO:Héi'nio"S-do art. 3-?_da Resolução 
n• 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto _de Decreto Legis
lativo n' 37, de 1993 (n' 346/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do_ Acordo entre a República Federativa 
do Brasil, a República_ Argentina, a Agência Brasileiro-Ar
gentina de Contabilidade e ContrOle de Materiais Nucleares 
(ABACC) e Agência INTERNACIONAL DE ENERHGJA 
ATÓMICA (AJEA) para aplicação de Salvaguardas, firmado 
em Vienta, em 13 de_ dezembro de 1991. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Relações Ext_eriores_e Defesa Nacio
nal.) 

5 .· 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 38, DE 
1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos terinos d_o arL3?_ daResolução 
n' 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 38, de 1993 (n' 270/93, na Cãmara dos Deputados). 
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que aprova os textos das Resoluções n• 267 (E· V), Í68 (XII) 
da Conferência Geral do Organismo para a Proscrição das 
Armas Nucleares na América Latina e no Caribe (OPANAL), 
que alteram, respectivamente, a denominação legal do Trata
do para a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina 
e o parágrafo 2" de seu artigo 25, bem comer 6 texto emendado 
do referido Tratado. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 

6 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 80, DE 1993 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do Senado 
n• 97 e 106, de 1993) 

(Incluído em Ordem do Dia nosteiiriõs-do art. Y da Resolução 
n' 110, de 1993) 

DiscuSsão, em turno único~ do ProjetO de Lei do Senado 
n"' 80, de 1993, de autoria do Senador. J~trbas PassarinQo, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da adição de micronu
trientes aos produtos de alimentação que especifica, e dá ou
tras providências. (Dependendo d_e:_parecer da Comis-sã-o de 
Assuntos Sociais.) 

7 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 97, DE 1993 

(Tramitando em Cmljunto cOm oS ProjetaS de Lei do Senàdo 
n" 80 e 106, de 1993) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 3-ft. 3; da Resolução 
n' 110, de 1993) 

Discussão, em turno" úrilco, dC(Projeto-dc Lei do Senado 
n9 97, de 1993,--de-·auúú·ia do Senador Jú{io Campos, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de fortificação dos alimentos 
básicos e dá outras providências. (Dependendo de parecer 
da Comiss-ão de Assuntos Sociais.) 

8 
PROJETO.DE LEI DO SENADO N' 106, ae 1993 

(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei do Senado 
n• 80 e 97, de 1993) 

(Incluído em Ordem dO Dia nos -tei-mõs dO ãft. 3" da ~esolução 
n' 110, de 1993) · 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n9 106, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da adição de micronutrieõ.tes 
aos produtos de alimentação que especifíca. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Assuntos Sociais.) 

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO N' lz5, DE 1993 

(Incluído em Ordem-dú-bia nos termos do art. 39 da R,es<Úução 
n' 110, de 1993) ' 

Discussão, em tuniO único, do Projeto de Lei do Senado 
n<? 125, de 1993, de autoria do Senador Mário Covas, que 
dispõe sobre número de candidatos pelo sistema proporcional 
nas eleições de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Constifuiçâó, JúSYíÇã e Cidadania.)------ ----

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues),- Está encer· 
rada a sessão. -

(Levanta-se a sessão às 17h30min.) 

RETIFICAÇÃó 

Na Resolução n• 116, de 1993, publicada no DCN (Seção 
II), de 14-12-93, página n• 1!.273, na alínea r do art. 2", 

Onde de lê; 
data-base 1•'·1·93 
Leia-se: 
data-base 1•·10-93 

A TA DA 239' SESSÃO 

Realizada em 18 de novembro de 1993 

(Publicada no DCN (Seção 11), del9-11-93) 
RETIFICAÇÃO 

Na página n~ 10602, I• coluna, imediatamente após a 
fala do Sr. Presidente, inclua-se por orriisSãõ--o seguirite: 

~obre a mesa projeto que será lido pelo Sr. 19 Se_cretário. 
E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 149, DE !993 

Torna obrigatória a publicidade da transferência 
e da apicação de recursos, a fundo perdido, da adminis

-traç~o pública fede_ral para estados e municípios, incJu
_sive .a seus órgãos e entidades, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL !':'. Os órgãos c entidades_ da administração pública 

federal, de qualquer nível ou hierarquia, são obrigados a dar 
publicidade, no Diário Oficial da União e do Estado, até o 
dia dez do mês seguinte à ocorrência do ato, da transferência 
e da aplicação de recursos orçamentários ou de qualquer outra 
origem na natureza, a fundo perdido, para estados e municí
pios, inclusive para seus órgãos ou entidades descentralizadas. 

Parágrafo único. As informações constantes destas publi
cações deverão ser divulgadas pelo progarma oficial do Go
verno Federal .. A Voz do Brasil" ou em horárioi a ser criado 
pela Radiobrás com finalidade específica. 

Art. 2<.> A publicação mencionará, entre outros elemen
tos: 

l-o nome da undiade política, órgão ou entidade bene-
ficiária; 

II -a data e o montante dos recursos a serem liberados; 
III -a destinação das dotações; 
VI- a situação das prestações de contas das verbas ante

riormente concedidas. 
Art. 3'-' Os órgãos e entidades da administração pública 

estadual ou municipal, beneficiados na forma do art. 1'' desta 
lei, ficam obrigados a dar publicidade da aplicação dos recursos 
atê dez dias o pagamento._ 

§ 1 '-' A publicidade_a que se refere este artigo será reali
z_ada _ _Jnec!jan,_te a util~ação dos '-':eiculos de comunicação pre
vistos no art~l" desta lei,_ destacando-se, no mínimo, os seguin
tes elementos: 

I- montante dos recursos aplicados; 
II- cronograma de liberação; 
III -relação dos materiais adquiridos ou obras execú:-

tadas, indicando, no mínimo, conforme o caso: 
a) o fornecedor ou o executor de obra; 
b) o preço unitário e as quantídades co~respondentes; 
c) o valor total da operação; 

~ Ji) da_ data do pagamento. 
IV - setores econômicos e sociais beneficiados 
V- situação atual do p~ojeto. --
§ 2o As informações cônstantes destas publicações se

rão encaminhadas às comissões competentes das Câmaras Mu
nicipais de Vereadores e das Assembléias Legislativas dos 
Estados. respectivamente. 
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Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justiticação 

De conformidade com a nova ordem constitucional pro
mulgada em 1988, a administração pUblica direta, indireta 
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos essta
dos, do Distrito Federal e dos municípios deve obedecer. 
dentre outros, aos principias da legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade. 

Em comentário, ao principio da publicidade, o saudoso 
e eminente administratiVista e professor Hely Lopes Meirelles 
pontifica: -

"Publicidade é a divulgação oficial do ato para co
nhecimento público e iníCiO de seus efeitos externos. 
O princípío da publicidade dos a tos e contratos adminis
trativos, além de assegurar os seus efeitos externos, 
visa propiciar o seu conhecimento e controle pelos inte
ressados direitos e pelo povo em geral, através dos 
meios constitucionais mandado de segurança, direito 
de petição, ação popular, habeas data, suspensão dos 
direitos políticos por improbidade administrativa (CF. 
art. 37, § 4<:>). '' (Direito Administrativo Brasileiro, 
15• ed., 1990, pág. 8.) 

Na linha do ensinamento do insigrie mestre, este projeto 
efetivamente tem por objetivos tomar realmente transparente 
a gestão dos bens e valores públicos, contribuir para que a 
comunidade se conscientize da realidade económico-financei
ra de seu interesse, de forma a poder cobrar exação na aplica
ção dos recursos públicos recebidos pelos administradores, 
evitando, inclusive, inadimplências que, muitas veze_s, inviabi
lizam o recebimento de novos recursos. 

Contamos, p6iS~ que os interesses superiores da sociedade 
sejam os fatores decisivos para a transformação desta iniciatiVa 
em direito positivo legislado. 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1993. - Senador 
João Rocha 

(A Comissao de Constituição, Justiça e Cfd"adania decisão 
terminativa.) 

COMISSÃO DIRETORA 

Representação à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania nos termos do art. 32, § 2", do Regimento 
Interno, em 26 de janeiro de 1994. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, 
tendo em vista o que c~nsta do Relatório Final da Comis

são Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Reque
rimento n~ 151/93-CN\ destina a "apurar fatos contidos nas 
denúncias do Sr. José Carlos Alves dos Santos referentes às 
atividades de parlamentares, membrQS do Governo e repre
sentantes de empresas envolvidas na destinação de rec~usos 
do Orçamento da União", lido e aprovado pelo plenán? da 
Comissão em 21 de janeiro de 1994 e recebido pelo Senado 
Federal, em 24 de janeiro de 1994, 

considerando, em particular, o teor do item 5.3.8 (páginas 
V.IV- 39 a 41) do referido relatório~ relãtivo ao Senhor Sena
<)or Ronaldo Aragão; 

considerando o disposto no artigo 32, II, § 2~. do_ Rejgi
mento Interno do Senado, bem como o artigo 55, II § 127j 
da Constituição Federal; 

Considerando que a única competênda da Comissão Di
retora do Senado é, a rigor, a prevista no artigo 32, parágrafo 
49, do Regimento Interno, isto é, encaminhar a representação 
à Comissão~ de Constituição, Justiça e Cidadania, para que 
a aceite ou para que a arquive; 

considerando, portanto, que não cabe, decididamente, 
à Comissão Diretora do Senado qualquer forma de exame 
de mérito, de emissão de juízo de valor sobre a inocência 
ou a culpa do Senhor Senador Ronaldo Aragão; 

considerando que, diante do relatório da CPMI, dos fatos 
ali narrados quanto ao Senhor Senador Ronaldo Aragão, da 
notícia desses fatos envolvendo o nome do Senador, sem que 
a Comissão Diretora do Senado entre no mérito ou faça juízo 
de valor, a única cofsã ·a fazer, a única alternativa a tomar 
é a de remeter o assunto para o exame da Comissão de COiisti
tuição, Justiça e Cidadania, não cabendo, pois (à Comissão 
DirCtoi'ã do Senado), investigar, apurar, analisar documentos, 
avaliar e reavaliar provas, sequer ouvir o Senãdor, menos 
ainda mandar arquivar o feito; 

considerando que o Regimento Interno estabelece clara
mente a atribuição da ComisSão de Constituição, Justiça e 
Cidadania de conhecer ou não a representação, de aceitá-la 
ou de arquivá-la e que a decisão de CCJC é, submetida ao 
Plenário do Senado Federal após, (§ 4•, letra "a", art. 32 
e art. 33); · 

considerando que o mesmo RI prevê a constituição de 
uma Comissão de 9 senadores "para a instrução da matéria", 
perante a qual o Senador apresenta sua defesa (art. 33); 

considerando que ainda que a Comissão Diretora do Se
nado o quisesse, por qualquer razão, se dispensar de apre
sentar a representação à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, qualquer partido político poderia fazê-lo e, por 
essa via, produzindo imensurável prejuízo fnstitucional ao Se-
nado da República; -

A Comissão Direts>ra do Senado Fededal, repetimo_s, re
solve: 

encaminhar .representação à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, nos termos e como determinam o artigo 
32 do Regimento Interno do Senado, seus incisos, alíneas, 
parágrafos (particularmente o 4•), o§ 2• do art. 55 da Consti
tuição para os fins ali previstos assegurando o direito de ampla 
defesa ao Senhor SenadOr Ronaldo Aragão, e diante do Rela
tório Final da CPMI que a esta segue anexo. 

Sala das Reuniões, 2õ-de janeiro de 1994. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente - Senador Chagas Rodrigues 
- 19 Vice-Presidente- S_enador_Levy Dias29 Vice-Presidente 
·_ Senador Jólio Campos 1' Secretário - Sena§or Nabor 
Júnior- 29 Secretário~ Senadora Júnia Marise 3• Secretária 
---:Senador Nelson Wed,ekin 4" Secretário. 

ATO DO PRESIDENTE 

N• 48, de 1994 

Homologa o ConcurSO Público para a Ca:tCg"oria · 
Funcional de Técnico Legislativo, Especialidade de Se-

--gurança- segllóda fase. - - ~ - -· " --

0 Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe-
tência regimental resolve: · 

Art. 1' É homologado o resultado final do Conc~rso 
Público para a Categoria Funcional de Técnico Legislativo, 
Especialidade de Segurança -segunda etapa, promovido pelo .· 
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II -à ordem de classificação. SeÔ.ado Federal em convênio com a FundaçãO Univers~dade 
de Brasília, cuja classilicação final é apresentada no Anexo 
deste Ato. 

Art. 39 Este Ato entra em vigor na data de sua publi
caçào. 

Art. 29 A nomeação dos aprovados far-se-á de acordo 
com o Edital e obedecerá: 

I - às necessidades do Senado Federal na respectiva 
especialidade; 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 7 de fevereiro de 1994. -Senador Hum

berto Lucena, Presidente do Senado FederaL 

ANEXO 

Bomologaçlo do Concurso Público para a Categoria Funcional dr Tf.cnic:o 
Legislativo- Especialidade de Segurança- segt:nda etapa. 

INSCRICÃO NOME 
0921 J RAUF ANDRADE MENDONÇA 
03574 JOSÉ LUIZ CAMARGO DA COSTA 
03861 DA VI R. DE OLIVEIRA JUNIOR 
08146 ANTONIO VANDIR DE FREITAS LIMA 
01079 JOSÉ CARLOS MATTE 
01933 EVERALDO BOSCO ROSA MOREIRA 
04415 SÉRGIO DIAS CARDOSO 
01595 CHRISTIANO DE OLIVEIRA EMERY 
01230 GERALDO MARTINS FERREIRA 
02150 FLAVIO AUGUSTO MJLHOMEM 
02404 . SILVIO BRAZ DA PAIXÃO 
01446 GEREMIAS PIGNATON 
09104 FREDERICO DE P. ALVARES FILHO 
07259 ANTONIO JOSÉ DE SOUSA FILH~ 
07226 TIAGO NARDELLI PINTO BARBOSA 
01746 HELICON DOUGLAS ALVES FERREIRA 
02426 MARCOS MOTT A MONTEIRO 
02438 JOÃO BOSCO DE ANDRADE CARVALHO 
01567 RENlO CARDOSO SUM.-\N 
07049 PAULOCEZAR F. DE OLIVEIRA 
06292 MARCUS VINICIUS REIS 
08464 MARCELO PUGET MONTEIRO 
05111 RAINEY PACHECO LOPES 
03104 MANOEL SIMÕES DA SILVA FILHO 
05407 BRUNO ALEXANDRE B. PEREIRA 
01480 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS 
04363 GLEUTON ROCHA TAVARES 
04544 JACINTO MUROWANIECKI 
05356 MIGUEL A. DE OLIVEIRA JUNIOR 
07349 MARCELO ROBERTO FIORILLO 
03330 MARCOS ALEXANDRE DE FREITAS 

NOTA 

5G8,90 
564,80 
564,40 
562,10 
561,40 
560,10 
559,50 
558,50 
558,10 
557,90 
557,40 
553,30 
553,00 
552,10 
551,10 
550,60 
549,70 
548,20 
547,:-o 
546,40 
545,í0 
545,00 
541,70 
541,50 
540,90 
540,50 
540,50 
54~,10 

539,70 
536,90 
535,90: 
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01782 ROBSON JOSÉ DE M. GONÇALVES 535,80 
(cor-.tinua) 

07744 ALEXANDRE BENTO HlLGENBERG 535,10 
08843 FRANCISCO DE SOUSA FILHO 534,90 
01873 ELSON JOSÉ DE MELO 532,50 
02143 CARLOS HENRTQUE MACEDO 532,::<0 
01839 ··FRANCISCO DE ASSIS SOUSA BRAGA 531,:··· 
07783 A YRES LARA DE QUEIROZ 530,30 
04926 REGTNALDO BORGES LEAL 528,00 
07120 NU, TON WALDJR F. DA SILVA : 7,80 
07050 PEDRO HENRIQUE DE OLIVETRA ~- ::7,50 
02307 ADRIANO FERANDES GOMES 526,30 
02808 JACSON BITTENCOURT QUEIROZ 524,20 
08188 GUILHERME NERY MARTTNS 520,60 
03884 EDSON JORGE DA CRUZ COELHO 518,00 
04468 IMEL TON PIRES DE AZEVEDO 517,20 
04654 VESPASIANO DE C. ROSA JUNIOR 515,20 
03156 JOÃO LUIZ DE MOURA ARAUJO 514,60 
01179 ITAMARCOSTAJUNIOR 513,60 
02525 WELLINGTON CARAM JUNIOR 503,70 
02680 JOÃO BOSCO GASPAROTTI 500,70 
02790 LICIO GLABRJO ROSA DE CARVALHO 499,80 
02324 LUIZ ANTONIO J. DE MORAES. 489,10 
00829 MUNIR 1\BOU SAID 486,70 _ 
tlfmmll!llllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllinnml/rmttttttfffltlltflff!lirtttflmmmmnmmlllli!ilt"!Jt 

Senado Federal, eyf 7 rfe f'everelro de 1994. ~ l 
ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

NÚMERO 49 ,DE1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atnbuições regimentais 
e regulamentares, e tendo em vista o que consta do processo PD0057/94-0, 
RESOLVE: 

Designar ROBSON AURÉLIO NERI, Analista de Informática Legislativa, 
do Quadro de Pessoal do PRODASEN, para participar da I Missão de Dirigentes e 
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Técnicos de Empresas Públicas e Privadas aos Estàdos Unidos da Améric 1, voltada · 
para a prática e implantaçao da Gestao da Qualidade, Produtividade, Te..;nulogia e 
Engenharia de Processos, incluindo seminários na "University of Miami", durante o 
perlodo de 05 a 23 de março de 1994, com ônus. 

Senado Federal, ~ !}7 de 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 50, DE !994 

O Presidente do Senado 'Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 6':>, § 2", da Resolução_ n9 42_, 
de 1993, resolve designar Marilena Chiare IIi_, Analista Legisla
tiVo, Área de Comunicação -Social, Nível III, Padrão 45, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, para substituir o-Dire
tor da Secretaria de Co!Jl unicaçãO Soci~I.· FC~09. no periodo 
de 17 O a 20.:2-94, durante o afastamento do titular, em gozo 
de férias regulamentares. 

Senado Federal, 8 de fevereiro de 1994.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 51 de 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, de 
1973, tendo em vista o que consta do Ato da Comissão Dire
tora n• 32, de 1993, e de acordo com a Resolução do Senado 
Federal n9 42, de 1993, e com o Ato da Comissão Diretora 
n9 53, de 1993, resolve nomerar Alberto Clemente dos Santos 
Silva para o cargo de Técnico Legislativo - Nível II. Área 
de Instalações, Equipamentos, Ocupação- e Ambientação de 
Espaço Físico e Serviços Gerais, Especialidade de Eletrónica 
e Telecomunicações, Padrão 16, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, em virtude de aprovação em concurso públi~ 
co, homologado pelo Ato do Presidente n' 358, de 1992, publi
cado no Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 22 de 
setembro de 1992, e no Diário Oficial da União, Seção I, 
de 22 de setembro de 1992. 

Senado Federal, 8 de fevereiro de 1994.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO 00 PRESlDENTE 
N• 52 de 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções, em conformidade com a delegação de competência que 

f"evereiro de 1994. , 

-------------

lhe foi outorgada pelo Ato çia Comissão -Diretora n\>- 2, de 
1973, de acordo com a Resolução do Senado Federal n9 42, 
de 1993, e com o Ato da Comissão Diretora n• 53, de 1993, 
resolve nomear Jos_elito Aparecido Ramos de Brito para o 
cargo de Técnico Legislativo- Nível II, Área ge Apoio Técni~ 
co~Administrativo, Espeéialidade de Datilografia, Padrão 16, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, em virtude de 
aprovação em concurso público, homologado pelo Ato do 
Presidente n" 357, de 1992, publicado no Diário do Congresso 
Nacional, Seção II, de 22 de setembro de_ 1992, e no Diário 
Oficial da União, Seção I, de 22 de setembro de 1992. 

Senado Federal, 8 de_ fevereiro de 1994. -Senador Hum
berto Lucena,Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 53 de 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~ 
ções, em conformidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dfi"etora n9 2, de 
1973, tendo em vista o que consta do Ato da Comissão Dire~ 
tofa n? 20, de 1993, e de acordo com a Resolução do Senado 
Federal n9 42, de 1993, e com o Ato da Comissão Diretora 
n? 53, de 1993, resolve nomear Marlene Caetano Rezende 
para o cargo de Técnico Legislativo - Nível II, Área de 
Instalações, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Es
paço Físico e Serviço Gerais, Especialidade de Telefonia, Pa~ 
drão 16, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, em virtude 
de aprovação em concurso público, homologado pelo Ato 
do Presidente n• 405, de 1992, publicado no Diário do Con
gresso Nacional, Seção II, de 22 de outubro de 1992, e no 
Diário Oficial da União, Seção I, de 22 de outubro de 1992. 

Senado Federal, 8 de fevereiro de 1994. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente _do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 54, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
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da CõriiiSsão Diretorã n" 2,-de 4 de abril de.1973: e tendo 
em vista o que consta_do Processo n~ 025..985193-0~ resolve 
aposentar, voluntariamente, ArttoniOda Silva Flores, Técitico
Legislativo, Àrea de Polida, Seg_urança· e Transporte, Nível 
II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
nos termos do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado com os a~s. 
186, inciso III, alínea a; 250; e 67, da Lei n' 8.112, de I9 O, 
bem assim com a Resolução (SF) n'42, de 1993, com proven os 
integrais, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 8 de fevereiro de 1994. -SenadorHum
berto Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATA DA i' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA COMISSÃO DIRETORA. 

REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 1994 

Às onze horas e quinze minutos do dia vinte e sete de 
janeiro de um mil, novecentos e noventa e quatro, reuniU-se 
a Comissão Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuníóes 
da Presidência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores 
Senadores: Humberto Lucena, Presidente; Chagas Rodrigues, 
Primeiro Vice-Presidente; Levy Dias. Segundo Vice-Presiden
te; Nabor Júnior, Segundo Secretário; Nelson Wedekin, Quar
to Secretário; e Beni V eras, Suplente. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Exce
lentíssimos Senhores Senadores Júlio_ Campos, Primeiro Se
cretário; Júnia Marise, Terceira Secretária. 

O Senhor Presidente abre os trabalhos e concede a pala
vra ao Excelentíssimo Senhor Quarto S_ecretário, Senador Nel
son Wedekin, Relator designado para emitii" Parecer quánto 
ao item 5.3.8. (páginas V .IV- 39 a 41) do Relatório Final 
da ComisSãO Parlamentar Mista de IncjuéritO Cria-da pelo Re
querimentO n;--151193-CN, destinada a "apurar fatos contidos 
nas denúncias do Sr. José Carlos Alves dos Santos referentes 
às atividades de parlamentares, membros do Governo e repre
sentantes de empresas envolvidas na destinação de recursos 
do Orçamento da União". 

Passa, então, o Excelentíssimo Seflhor Relator à leitura 
de Parecer sobre requerimento formulado pelo Excelentíssimo 
Senhor Senador Ronaldo Aragão e de Representação à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Após debates, o Parecer e a Representação_são aprovados 
por unanimidade. A redação final da Representação será sub
me-tiâã-à COriiisSãõ.Dfretofa eril'-próxiina reUnião.- --- -

Nada mais havendo a tratar, o Senhor_Presidente d~clara 
encerrada a reunião às doze horas e dez minutos, pelo- que 
eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Se
cretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que, 
depois de as_sinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissâo Diretora, 27 de janeiro de 1994. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATA DA 2• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA COMISSÃO DIRETORA 

REALIZADA EM 2 DE FEVEREIRO DE 1994 

Às dez horas do dia dois de fevereiro de um mil, nove
centos e noventa e quatro, reuniu-se a Comissão Diretora 
do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presidência, com 
a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores: Hum
berto Lucena, Presidente; Chagas Rodrigues, Primeiro Vice
Presidente; Levy Dias, Segundo Vice-Presidente; Júlio Cam
pos, Primeiro Secretário; Nabor Júnior, Segundo Secretário; 
Júnia Marise, Terceira Se.cretária; e Nelson Wedekin, Quarto 
Secretário. 

O Senhor Presidente abre os trabalhos e apresenta ao 
exame dos presentes a redação final da Representação aco
lhida na reunião extraordinária realizada no dia 27 de janeiro 
de 1994, versando sobre o item 5.3.8. (página V. IV - 39 
a 41) do Relatório Final da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito criada pelo Requerirriento n' 15!193-CN, desÍinada 
a "apurar fatos contidos nas denúncias do Sr. José Carlos 
Alves dos SantoS referentes às atividades de parlamentares, 
membros do Governo e representantes de empresas envol~ 
vidas na destinação de recursos da União". . _ 

A redação final é aprovada pelos ·presentes e passa a 
fazer parte desta Ata. -

-Nada mais haveiido a tratar, o Senhor Presidente declara 
encerrada a reunião às onze horas, pelo que eu, Ma~ 
noel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secretário da Co
missão Diretora, lavrei á-presente Ata que, depois de assinada 
pelo Senhor Presidente, vai à püblicação. 

Sala da Comissão Diretora, 2 de fevereiro- de 1994. -
S_enador Humberto Lucena, Presidente. 



República Federativa do Brasil , 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIX- N• 16 QUINTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 1994 BRASÍLIA - DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado· 

Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 10, DE 1994 

Aprova o texto da Convenção n' 126, da Organização Internacional do Trabalho, 
sobre Alojamento a Bordo dos Navios de Pesca, adotada por ocasião da so~ Sessão da Confe~ 
rência In~ernacional do Trabalho, realizada em Genebra, em 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' É aprovado o texto da Convenção n' 126, da Organização Internacional do Trabalho, sobre 

Alojamento. a Bordo dos Navios de Pesca, adotada por ocasião da 50• Sessão da-Conferência Internacional 
do Trabalho, realizada em Genebra, em 1966. . 

Art. 2•' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação: 
Senado Federal, 8 de fevereiro de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

CONVENÇÃO N• 126-
CONVENÇÂO REFERENTE AO ALOJAMENTO 

A BORDO DOS NAVIOS DE PESCA 

A Conferência Gerai dá Organização Internacional do 
Trabalho, 

Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração 
da Repartição Internacional do Trahalho. e tendo-se reunido 
haquela cidade em 1" de junho de 1966, em sua qüinquagésima 
sessão; 

Após decidir adotar diversas propostas referentes ao alo
jamento a bordo dos navios de pesca, questão que se encontra 
incluída no sexto item da agenda da sessão; :~-

Após decidir que essas propostas tomariam a fQrma de 
convenção internacional, adota, neste vigésimo primeiro dia 
do mês de_ junho do ano de mil e novecentos e sessenta e 
seis, a convenção abaixo que será denominada Convenção 
sobre o Alojamento a Bordo dos Navios de Pesca. 1966. 

_;>ARTE I, DISPOSIÇÓES GERAIS 
Artigo 1• 

1. A presente convenção se aplica a todos os navios 
e barcos marítimos com propulsão mecânica, quaisquer que 
sejam, de propriedade pública ou privada, dedicados à pesca 
marítima em águas salgadas e regístrados num território para 
o qual esteja vigorando a presente convenção. 

2. A legislação nacional determinará as condições nas 
quais os navios e barcos serão considerados navios e barcos 
marítimos para os fins da aplicação da presente convenção. 

3. A presente _convenção não se aplica aos navios e 
barcos que desloquem menos de 75 toneladas; todavia, quando 
a au_~oridade competente decidir, após consulta às organi
zaçOes de armadores de pesca e organizações de pescadores, 
caso existam, que isso é razoável e exeqüível, a convenção 
aplicar-se-á aos navios e barcos que disloquem de 25 a 75 
toneladas. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO ORÁPICO DO SENADO PBDBRAL 

MANOI!L VILELA DE MAOAUIÁES 
Dlro!C<.Qaral do Suado Pedoral 
AGAC!EL DA SILVA MAIA 

DIÁRIO DO CONQRBSSO NACIONAL 

Im.prcuo •oõ ftllpouabiliàde da Meu do Suado Pllldenl 

Dfr•l« Eucativo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Dfratol' Adamiltratlvo 
WIZCARLOS BASTOS 
Dlno!C<Iod•lrial 
PLORIAN AUOUSI'O COl.ITINHO MADIWGA 
Dlnole< Adjuto 

4. A autoridade competente pode, após consulta às or
ganizações de armadores de pesca e organizações de pesca
dores, caso existam, utilizar -como critério o comprimento 
em lugar da arqueação para os fins da presente convenção; 
nesse caso, a convenção não se aplica aos navios e barcos 
com comprimento inferior a 24~4 metrOs (80 pés). Todavia, 
quando a autoridade o decidir, após consulta às organizações 
de armadores de pesca e organizações de pescadores, caso 
existam, que isso é razoável e exeqüível, a convenção aplicar
se-á aos navios e barcos com 13,7 a 24,4 metros ( 45 a ·so 
pés) de comprimento. · 

5. A convenção não se aplica: 
a) aos navios e barcos normalmente utilizados para a 

pesca desportiVa ou o lazer; 
b) aos navios e barcos cujo principal meio de propulsão 

for a vela, mas que sejam equijJâdos com motores auxiliares; 
c) aos navios e barcos dedicados à pesca dã. baleia ou 

a operações análogas; 
d) aos navios de pesquisa ou proteção às pesqueiras. 
6. As seguintes disposições não se aplicam aos navios 

que, normalmente, não voltam ao seu porto de registro du
rante períodos íõf<!iiores a trinta e seis horas e cuja tripulação 
não vive em permanência a bordo quando se encontram no 
porto; -

a) artigo 9\'. parágrafo 49; 
b) artigo !O; 
c) artigo 11; 
d) artigo 12; 
e) artigo 13, parágrafo t·•; 
f) artigo 14; 
g) artigo 16. 
Todavia, os navios me.ncionados acima deverão ser equi

pados com instalações sanitárias suficientes e instalações ne
cessárias a fim de que a tripulação possa tomar suas refeições, 
preparar alimentos e descansar. 

7. Poderão ser derrogadas à plena aplicação das dispo
sições da parte III da presente convenção e_m relação a qual
quer navio se, após consulta às organizâções de armadores 
de pesca e organizações de pescadores, caso existam, a autori
dade competente julgar que as modalidades da derrogação 
acarretarão vantagens que tenham por efeito estabelecer con
dições que, em seu conjunto, não serão menos favoráveis
do que aquelas que teriam decorrido da plena aplicação da 
convenção. Detalhes relativos a todas as derrogações dessa 
natureza serão comunicados pelo Membro interessado ao Di
reter Geral da Repartição Internacional do Trabalho que in-

ASSINATURAS 

-----------CoS 10-000,00 

formará aos Membros da Organização Internacional do Tra
balho. 

Artigo 2• 

Para os fiOs da presente convenção: 
8.) õS termos "naViOS- de pesca" ou "barcos" designam 

todo navio ou barco ao qual se aplica esta convenção; · 
b) o termo "toneladas" significa as toneladas de arquea

ção bruta; 
c) o termo "comprimento" signífica a distância entre, 

por um lado, o ponto de interseção da frente da ro_da de 
proa e a da linha que prolonga o convés, e, por outro lado, 
a pãrte de ré do cabeçote do cadaste, ou a frente do macho 
do leme quando não houver cadaste; 

d) o termo "oficial" signifiCa toda pessoa, com exclusão 
do patrão, que seja considerado oficial de acordo com a legisla
ção nacional ou, na falta de tal legislação, de acordo com 
as convenções coletivas ou o costume; 

e) o termo "pessoal subalterno" significa tódo membro 
da tripulação outro do que um oficial; 

O o termo "alojamento da tripulação" compreende os 
postos de descanso, refeitórios e instalações sanitárias pre
vistas para o uso da tripulação; 
__ g) o termo ''prescrito" significa prescrito pela legislação 
nacional ou pela autoridade competente; 

h) o termo "aprovado" significa aprovado pela autori
dade competente; 

i) o termo "novo registro" significa novo registro por 
ocasião de mudança símultànea de band_e_ira e propriePade 
de um navio. 

Artigo 3• 
1. Todo Membro para o qual a pre?ente Convenção está" 

vigorando. compromete-se a manter cm vigor uma legislação 
adequada para assegurar a aplicação das disposições contidas 
nas partes II. III e IV da convenção. 

2. A referida legislação: 
a) obrigará a autoridade competente a notificar a todos 

os interessados as disposições que serão tomadas; · 
b) especificará as pessoas que serão encarregadas de zelar 

pela sua aplicação; 
c) preverá a instituição e cons~ervação de um regime de 

fiscalização próprio para assegurar efetivamen"te a observação 
das disposições tomadas; 

d) prescreverá sanções adequadas para toda infração; 
e) obrig!3-rá a autoridade competente a consultas perió

dicas com as organizações de armadores de pesca e organi-
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zaç6es de pes·cadores, caso existam, com vistas à elaboração 
dos regulamentos e colaboração em toda medida possível com 
as partes interessadas na aplicação desses regulamentos. 

PARTE II. ESTABELECIMENTO DAS PLANTAS E 
FISCALIZAÇÃO DO ALOJAMENTO DA TRIPULA

ÇÃO 
Artigo 4• 

Antes do início da construção de um navio de pesca e 
antes que seja modificado de modo importante, ou rec_ons
truído, o alojamento da tribulação a bordo de navio de pesca 
existente, as plantas detalhadas desse alojamento, acompa
nhadas de todas as informações úteis, serão Submetidas para 
aprovação à autoridade competente. 

Artigo 5' 

I. A autoridade competente inspecionará todo navio 
de pesca e assegurar-se-á que o alojamento da tripulação está 
conforme as condições exigidas pela legislação quando: 

a) for feito o primeiro registro ou novo registro do navio; 
b) a alojamento da tripulação tiver sido modificado de 

modo importante ou reconstruído; 
c) quer uma organização de pescadores reconhecida e 

representando toda ou parte da tripulação, quer um número 
ou uma percentagem prescrita dos membros da tripulação, 
se tiver queixado à autoridade competente, na forma prescrita 
e bastante éedo para evitar todo atraso ao navio de pesca, 
que o alojamento da tripulação não está conforme às dispo
sições da convenção. 

2~ A autoridade competente poderá levar a efeito inspe
ções periódicas cada vez que o desejar. 

PARTE III, PRESCRIÇÕES RELATIVAS 
AO ALOJAMENTO DA TRIPULAÇÃO 

Artigo 6' 

1. A localização, os meios de acesso_, a construção -e 
a disposição do alojamento da tripulação em relação às outras 
partes do navio de pesca serão tais que assegurarão segurança 
suficiente, proteção contra as intempéries e o mar, bem como 
um isolamento contra o calor, o frio, o barulho excessivo 
e os odores ou emanações prOvenientes_ das outras partes do 
navio. 

2. As diferentes partes do alojamento da tripulação de
verão ser providas de saídas de emergéncia na medida que 
for necessário. 

3. Será evitada, em toda a medida do possível, toda 
abertura direta ligando os postos de descanso ao porão para 
peixe ou farinha de peixe, ãs salas das máquinas ou caldeiras, 
cozinhas, depósito de lanternas, almoxarifado para as tintas, 
almoxarifado do convés e da máquina e outros almoxarifados 
gerais, os secadores, locais dedicados aos cuidados de higiene 
coletivos ou sanitáríos. AS partes de divisórias que separam 
esses locais dos postos de descanso, bem como as divisórias 
externas a esses serão convenientemente edificadas de aço 
ou todo outro material aprovado. e serão impermeáveis ã 
água e gases. --------- -- - -

4. As paredes externas dos postos de descanso e refeitó
rios terão conveniente isolamento térmico. Os encaixes de 
máquinas, bem como as divisórias que limitam as cozinhas 
ou outros locais que produzam calor, serão convenientemente 
isolados termicamente cada vez que_ esse calor poderá incomo
dar nas instalações e coxias adjacentes_.__Medidas serão igual
mente tomadas para realizar uma proteção contra o calor 
liberado pelas tubulações de vapor de água quente. 

5. Ã.s divisóriãs iiüernás serão construídas num material 
aprovado, que não possa abrigar insetos repelentes. 

6. Os postos de descanso, refeitórios, salas de lazer e 
coxias situadas rio interior "do alojamento da tripulação serão 
convenientelnente isolados de modo a evitar toda condensação 
ou calor excessivo. · 

7. As principais tubulações de vapor e escapamento dos 
guindastes e outros aparelhos auxiliares semelhantes não deve
rão passar pelo alojamento da tripulação nem pelas coxias 
que levam a esse alojamento, a menos que tecnicamente seja 
impossível evitá-lo. Nesse último caso, as tubulações deverão 
ser convenientemente isolada-s termicamente e colocadas em 
encaixe. 

8. Os painéis ou pranChas internos serão feitos de mate
rial cuja superfície possa facilmente ser conservada em estado 
de limpeza. As tá boas unidas por encaixe ou lingueta ou qual
quer outra forma de construção- que possa dar abrigo a insetos 
repelentes não deverão ser utilizaqas. ___ _ 

9. A autoridade competente decidirá em que medida 
dispositivos destinados a prevenir incêndios ou retardar sua 
propagação deverão ser tomados na construção do alojamen
to. 

10. As paredes e tetos dos postos de descanso e refeitó
rios deverão poder ser facilrrieilte mantidOs em estado de lim
peza e, se· forem pintados, sê-lo com cor clara; o emprego 
de coberturas ã base de cal será proibido. 

11. As paredes internas serão refeitas ou consertadas 
quando for necessário. 

12. Os materiaíS e modo de construção dos revestimen
tos de convés em todo local destinado ao alojamento da tripu
lação deverão ser aprovados; essesrevestimentos deverão ser 
impermeáveis à umídade e sua conservação em estado de 
limpeza deverá ser fácil. 

13. Os convés descobertos cobrindo o alojamento da 
tripulação serão revestidos de isolamento de madeira ou mate
rial análogo. 

14. Quando os revestimentos de convés forem de maté
ria compósita, as juntas com as paredes serão arredondadas 
de modo a evitar as frestas. 

15. Dispositivos suficíentes seião prevlstõs para o escoa
mento das águas .. 

16. Todas as medidas possíveis serão tomadas para im
pedir a penetração de moscas e outros insetos no alojamento 
da tripulação. 

Artigo 7~ 

1. Os postos de descanso e os refeitórios serão conve
nientemente ventilados. 

2. o sistema de ventilação será regulável de modo a 
manter o ar em condições satisfatórias e assegurar circulação 
suficiente por qualquer tempo e sob todos os climas. 

3. Todo navio pesqueiro, dedicado de modo regular 
ã navegação nos trópicos ou em outras regiões em que ·reinem 
condições climáticas similares, será equipado, na medida em 
que as referidas condições ãssim o exigirem. ao mesmO tempo 
por meios mecânicos de ventilação e ventiladores elétricos, 
ficando entendido que um único desses meios poderá ser utili
zado nos locais onde esse meio assegure ventilação satisfatória. 

4. Todo navio pesqueiro dedicado ã navegação fora des
sas áreas será equipado ou com um sistema de ventilação 
mecânica ou ventiladores_ elétricos. A autoridade competente 
poderá dispensar desse dispositivo todo barco que navegue 
normalmente em mares frios dos hemisférios norte e sul. 
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5. A força motriz neceSsáii.a para fazer funcionar os 
sistemas de ventilação previstos nos parágrafos 3~ e 4'' deverá 
estar disponível, na medida em que isto for exeqüível, durante 
todo tempo em que a tripulação morar ou trabalhar a bordo, 
e isso no caso em que o exigirem ã.s clrctmStâncias. 

Artigo 8• 

1. Uma instalação conveniente de calefação será pre
vista para o alojamento da tripulação na Ji:tedida em que as 
condições climáticas assim o exigi~em. -

2. A instalação de calefação deverá funcionar, na medi
, da em que for exeqüível, quando a tripulação Viver ou ~raba

lhar a bordo ou se as circunstâncias o exigirem. 
3. Serão prOibidos os sistemas de calefação com chama 

exposta. _ 
4. A instalação de calefação deverá estar em condição 

de manter, no alojamento da tripulação, a temperatura a nível 
satisfafório nas condições normais de tempo e clima que o 
navio venha a encontrar durante a navegação; a autoridade 
competente deverá prescrever as condições a sereni. realizadas. 

5. Os radiadores ou outros aparelhos de calefação serão 
colocados -e eventualmente providos de proteção e eqUipa
dos com dispositivos de segurãnça - de modo a evit~r o 
risco de incêndio e não constituir uma fonte <;!e _perigo ou 
incômodo para os Ocupantes dos locais. 

Artigo 9• 

1. Todos os locais reservados para a· tripulação serão 
convenientemente iluminados. A iluminação natural nos lo
cais de morada deverá possibilitar a pessoa. co~~ ~c!l!~ªsJ.e 
visual normal ler, por tempo claro e durante o dia, um jornal 
impresso comum em todo ponto do espaço -disponível para 
a .circulação. Um sistema de iluminação artificial, dando o 
mesmo resultado, será instalado quando não será possível 
obter iluminação natural conveniente. 

2. Todo na.vio será provido, tanto quanto possível, de 
uma instalação que possibilite a iluminação elétrica do -aloja
mento da tripulação. Se não existir a bordo duas fontes inde
pendentes de produção de eletricidade, um sistema suple
mentar de iluminação de emergência será previsto mediante 
lâmpadas ou aparelhos de iluminação de modelo adequado. 

3. A iluminação artifical será disposta de modo a que 
os ocupantes do local se benefíciem ao máxiriio da mesma. 

4. Além da iluminação normal do camarote, deverá ha
ver para cada beliche urna iluminaçã-o individual que possibilite 
a leitura. 

5. Uma iluminação azulada permanente deverá além 
disso ser prevista, nos postos de descanso, durante a noite. 

Artigo 10 
1. Os postos de descanso serão situados no meio -ou 

à ré da embarcação; em casos especiais, a autOridade compe
tente poderá autorizar a instalação dos postos de descanso 
à proa da embarcação- mas, em caso algum, além da divisó
ria de abordagem - quando em qualquer outro sítio não 
seria razoável ou prático em virtude do tipo da embarcação, 
suas dimensões ou serviço para o quãl é destinada. 

2. A área por ocupante de todo posto de descanso, 
deduzida a área ocupada pelas beliches e os armários, não 
será inferioi às seguintes cifras: 

a) a bordo das embarcações cuja 
arqueação for igual ou superior a 25 
toneladas, mas inferior a 50 
toneladas .....•... - .•... 04-····················-·· 0,5 metro quadrado 

(5,4 pés quadrados); 

b) a bordo das embarcações cuja 
arqueação for igual ou superior a 50 
toneladas, mas inferior a 100 
toneladas .............• h·························-

c) a bordo das embarcações cuja 
arqueação for igual ou superior a 100 
toneladas, mas inferior a 250 
toneladas .................... u·•-·•••u•· .. ••• .. •· 

d) a bordo das e_mbarcações cuja 
arqueação for igual ou superior a 250 
toneladas.~ .......... ~ ............................ . 

0,75 metro quadrado 
(8,1 pés quadrados); 

0,9 metro quadrado 
(9,7 pés quadrados); 

1 metro quadrado 
(10,8 pés quadrados). 

3. Se se decidir a autoridade competente, de acordo 
com o parágrafo 1", -parágrafo 4~. empregar, para os fins da 
presente convenção. adotar o critério de comprimento, a área 
por ocupante de qualquer posto de descanso, deduzidas as 
áreas ocupadas pelas beliches e os armários. não será inferior 
às seguintes cifras: 

a) a bordo das embarcações cujo 
comprimento for igual ou superior a 
13,7 metros (45 pés), mas inferior a 
19,8 metros (65 pés) ......................... . 

b) a bordo das embarcações cujo 
comprimento for. igual o_u superior a 
19,8 metros (65 pés), mas inferior a 
26,8 metros (88 pés) ........... - ........... . 

c) a bordo das embarcações cujo 
comprimento for igual ou superior a 

26,8 metros (88 pés), mas inferior a 
35,1 (metros (I 15 pés) .................... .. 

d) a bordo das embarcações cujo 
comprimento for igual ou superior a 
35,1 metros (I 15 pés) ....................... . 

0,5 metro quadrado 
(5,4 pés quadrados); 

0,75 metro quadrado 
(8,1 pés quadrados); 

0,9 metro quadrado 
(9,7 pés quacfrados); 

1 metro quadrado 
(10,8 pés quadrados). 

' · 4. O pé direíto dos pos-tos de descanso da tripulação 
deverá ter, em todos os casos em que for possfvel, pelo menos 
1,9 metros (6 pés e 3 polegadas). 

5. Os postos de descanso serão em número suficiente 
para que cada turno da tripulação disponha de um ou vários 
postos distintos; todavia, a autoridade competente poderá con
ceder derrogações a essa-disposição no que se refere às embar
cações de pequeno deslocamento. 

6. O núme!O de pessoas autorizadas a ocupar cada posto 
de descanso não' ultrapassará as seguiqtcs cifras máxirrias: 

a) oficiais: um ocupante por Camarote se possível, e em 
caso algum mais do que dois; 

b) pessoal subalt!!rno: duas ou três pessoas por posto 
se possível, o número dos ocupantes não devendo, em caso 
algum, ultrapassar as seguintes cifras: 
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i) a bordo das embarca-ções cuja arqueação for igual ou 
superior a 250 toneladas: quatro pessoas; 

ii) a bordo das embarcações cuja arqueaçáo seja inferio_! 
a 250 tonelãdas: s_eis pessoas. - - -- - --

7. Se a autoridade competente decidir, de acordo com 
o art. l" § 4', empregar. para os fins da presente convenção. 
o critério do comprimento, o número dos membros do pessoal 
subalterno autorizados a ocupar cada posto de descanso não 
deverá, em caso algum, ultrapassar as seguintes cifras: 

a) a bordo das embarcações cujo comprimento for igua,l 
ou superior a 35,1 met"fos (115 pés): quatro pessoas; -

b) a bordo das embarcações cujo comprimento for infe-
rior a 35,1 metros (115 pés): ·seis- pesSoas. 

. . 8~ Em casos espt:ciais, a autoridade competente poderá 
autorizar derrogações às disposições dos§§ 6° e 7~. quando, 
por força do tipo de embarcações, suas dimensões e serviço 
para o qual for destinado, a aplicação dessas disposições não 
seria razoável ou prática. 

9. O número máximo de pessoas a serem alojadas em 
posto de descanso será indicado, de modo legível e indelével, 
num lugar do posto onde a inscrição poderá ser facilmente 
vista. 

10. Os membros da tripulação disporão de beliches indi
viduais. 

11. Os beliches não serão colocados lado a lado de modo 
a que só se possa ter acesso a um deles passando por cima 
de outro. 

12.- A sobreposição de mais de dois beliches é proibida. 
No caso em que beliches forem colocados ao longo do costado _ 
da embarcação, será proibido sobrepor beliches no lugar em 
que uma vigia fOr situada acima de um beliche. 

13. Quando beliches forem supcrpostos, o beliche infe
rior não será colocado a menos de 0,3 metro (12 polegadas) 
acima do assoalho; o beliche superior será disposto à meia 
altura mais ou menos entre o fundo do beliche inferior e 
parte inferior dos barrotes do teto. 

14. As dimensões internas mínimas de um beliche serão 
tanto quanto po<sível de I,9 metro sobre 0,68 metro (6 pés 
3 polegadas sobre Z pés 3 polegadas). 

15. O qiütdro de um beliche e, eventualmente, a tábua 
de balanço serão de material aprovado, duro, liso e não susce
tível de corrosão ou abrigar insetos repelentes. 

16. se q~,Iadros tubulares forem utilizados na construção 
dos beliches. serão absolutamente fechados e sem furos qu_e 
possam se constituir em acesso_ para os insetOs repelentes: 

17. Todo beliche será provido ou de estrado elástico, 
ou de fundo elástico e_ de colchão estofado, ambos de matéria 
aprovada. A utilizaçãO, para enchimento do colchão; de palha 
ou outro material de natureza a abrigar insetos repelentes 
será proibida. 

18. Quando _bellchcs forem superpostos, uiri fundo im
permeável ao pó, de madeira, lona ou outro material conve
niente, será afiXado abaixo do beliche superior. 

19. Todo posto de descanso será arrumado e mobiliado 
de modo a que seja facilitada a sua boa manutenç_ão_e assegurar 
conforto razoável a seus ocupantes. 

20. A mobnia compreCnderá, para cada ocupante, um 
armário provido de_ dispositivo de fechamento por cadeado 
e de um varão que possibilite pendurar roupas em cabides. 
A autoridade competente zelará para que esses armários sejam 
tão espaçosos quanto possível. 

21. Todo posto de descanso será provido de mesa ou 
escrivaninha de modelo fixo, com dobradiças ou corrediço, 
~· em função das necessidades, de assentos confortáveis. 

22. O material será Construído com material liso e duro, 
que não possa deformar-se ou corroer-se ou dar abrigo a 
insetos repelentes. 

23. A m-obnia compreenderá, para cada ocupante_, uma 
gaveta ou um espaço eqUivalente de capacidade, quando possí
vel, pelo menos igual à _9,56 metro cúbic9__(2 pés cúbicos). 

24. As vigias dos postos de descanso serão guarnecidas 
com cortinas. 

25. Todo posto de descanso será pio-vido de um espelho, 
de pequenos armários para os apetre_chos de higiene, de uma 
estante para livrOs e de número suficiente de ganchos para 
roupa. 

2_6. _ Na medida do possível, os beliches serão distribuí
dos de modo a que sejam separados os_ turnos e que um 
homem do turno diurno não compartilhe do mesmo posto 
do que os homens que vão para seu turno. 

Artigo 11 

1. RefeitóriOs separados dos postos de deScanSO sef-ão 
instalados a bordo de todos os navios de pesca com uma 
tripulação com mais de dez pessoas. Cada vez que isso for 
possível, o mesmo deverá ocoi'rer nas embarcações com uma 
tripulação menos numerosa; todavia, se isso não for possível,o 
refeitório poderá ser conjugado ao posto de descanso. 

2. A bordo das embarcações que praticam a pesca em 
alto mar e tenham uma tripulação de mais de vinte pessoas, 
um refeitório separado pod~rá ser pr~_visto para o patrão e 
os oficiais. -

3. As dimensOes e o eqUiPameiüo dOs refeiiOrios deve-_ 
rão ser suficientes para o número provável áe pessClãs- que 
farão uso deles ao mesmo tempo. _ __ 

4. Todo .refeitórío S-erá provido de mesas e assent9s 
aprovados em número suficiente para o númeró piOvável de 
pessoas que farão uso deles ao_ mes_mo telllpo. _ ___ _ _ 

5 .. Os refeitórios serão colocados tãõ pe-rto quantO possí
vel da cozinha. 

6. Uma instalação conveniente para -ã-lavagem dos- ute-n
síliõS de mesa, bem como armários suficiél.-r:e·s para a arruma
ção desses utensílios, serão previstos quando as copas iião 
forem diretamente acessíveis Pélos refeitórios. 

7. O tampo das mesas e dos assentos serão de material 
resistente à umidade, sem gretas e de fácil limpeza. 

--s. -Na medida do possível, os refeitórios serão plane
jactos, mobiliados e equipados de modo a poder servir de 
salas de lazer. 

· Artigo 12 

1. Instalações sanitárias suficientes, incluirido pias de 
lavar as mãos,_bem como banheiras_ou duchas, serão instaladas 
a bordo de todo navio de pesca. 

-2. Instalações sanitárias pa-ra to-dos os membros da tri
pulação que não ocuparem camarotes ou postos que possuam 
uma instalação sanitária particular ser.clo, na medida em que 
for possível, previstas para cada serviço, a razão de: 

a) uma banheira ou uma ducha para cada oito pessoas, 
pelo menos; 

- b) um sanitário para cada oitú pessoas, pelo menos; 
c) uma pia para seis pessoasuu--menosr: 
Todavia, se o número das pessoas de um serviço- ultra

passar, em menos da metade do número indicado, um múltiplo 
exato daqUele nUmero, o excedente poderá ser desprezado 
para a aplicação da presente disposição. 

3. Água doce, quente e fria, ou meios para aquecer 
a água serão fornecidos em todos os locais comuns destinados 
aos cuidados de higlêlle~ A autoridade competente terá afaçul-
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dade de determinar, após consulta· às organizações de .arma
dores de pesca e organizações de pescadores: caso existam, 
a quantidade mínima de água doce a ser fornectd~ -'?_o r ho~em 
e por dia. - -

4. As pias e as banheiras serão de dimensões suficientes 
e de material aprovado. com superfícíe lisa, não suscetível 
de rachar. descascar ou corr{'er-se. __ _ __ . 

5. O arejamentO de todo sanitário-far-se-á por Coi1Llrnt
cação direta com o ar livre. independentemente de toda outra 
parte dos locais d~_ habitação. - - · , . ; 

6. O equipamento sanitário cOlocado nos santtános sera 
de modelo aprovado e provido de descarga possante, em cons
tante estado de funcionamento a ·qualquer momento e que 
possa ser acionada individualmente. _ . _ 

7. Os canós de descida e descarga serao de d1mensoes 
suficientes e instalados de modo a reduzir, ao máx-irriO, os 
riscos de obstrução c racilitar a_ limpeza. Não deverão atra
vessar tanques de água doce ou água potável nem, se for 
possível, passar sob os tetos dos refeitórios e postos de des-
canso. 

8. As instalações sanitárias_destinadas a serem utiliz.adas 
por mais de uma pessoa obedecerão às seguintes prescrições: 

a) os revestimentos tlo solo serão de material durável 
aprovado, de fácil limpeza c impermeáveis à umidade; serão 
providos de sistema eficiente de escoamento das águas; -

b) as divisóiías serão de aço ou qualqUer Ou-tro mate~ial· 
estanque numa altura de pelo menos 0.23 metros (9 polegadas) 
a contar de convés; 

c) os locais serão suficieil"ú~meiiie ilitiiiínadOS~- aquecidos 
e ventilados; 

d) os sanitárioS sCI-ão Sifuaâos eiTl_lugar facilmente aces
sível a partir -dos-p(istos- de dCscaOsO e_ -dos locais destinados 
aos cuidados de higiene, mas serão separ~dos dos mesmos; 
não abrirão dirctamente nos postos de descanso_'!_e_nhurqa __ 
passagem que constituiria somente um a:ce~So enTre o_ posto 
de descanso e os sanitários; todaviã~- esSa ú~~ima disposiçã9 _ 
não será aplicável aos _sanitários situados --~!)_tr~ dois postos 
de descanso cujo númei-o total de ocup-antes não ultrapassar 
quatro; _ -··- ·- ____ _ 

e) se vários sanitáiios forem instalàdos num mesmo local, 
serão suficientemente fechados para assegurar-s-eu isolamento. 

9. Meios de lavagem e secagem de roupa serão previstos · 
num local separado dos postos de descanso, refeitórios e sani
tários e suficieilteriic"nte ventilados e aquecidos, providos de 
varal ou outros dispositivos para estender a roupa. 

Artigo 13 

1. Na medida do possível, um camarote espedal isolado 
será previsto para o caso em que um membro da tripulação 
se ferir ou adoecer. Uma enfermaria será prevista nas embar
caçõ~s que deslocam pelo menos 500 toneladas~ Se a autori
dade _competente decidir, de acordo com o artigo primeiro, 
parágrafo 4, empregar para os fins da presente co-nvenção; 
o critério de comprimento, uma enfermaria será prevista nas 
embarcações cujo comprimento seja, pelo _menos, de __ 45_, 7 
metros (!50 pés). . ... 

2. _ Todo navio de pesca que não levar médico deverá 
ser provido de uma farmácia de bordo, de tipo aprovado, 
acompanhada de instruções facilmente compreensíveis._ A au
toridade competente deverá levar em conta, a esse respeito, 
a recomendação sobre as farmácias de bordo, 1958, e recomen
dações sobre consultas médicas no mar, 1958. 

Artigo 14 

Guarda-roupas. em número sufici"erite ·e-conve-n.-ientemen
te arejados destinados a receber as capas de chuva, serão 
instalados na parte externa dos postos de descanso, mas serão 
facilmente acessíveis desses últimos. 

Artigo IS 

O alojamento da tripulação será mantido em estado de 
limpeza e nas condições de habitabilidade convenientes; não 
servirá de lugar para armazenar mercadorias ou ab~stecimento 
que não sejam propriedade pessoal de seus oc~pantes. 

Artigo 16 

I. Os navios de pesca serão equipados com instalações 
adequadas para a preparação dos alimentos, colocadas tanto 
quanto possível numa cozinha separada. 

2. A cozinha terá dimensões suficientes e será bem ilu
minada e ventilada. 

3. A cozinha será equipada com todos os utensllios ne
cessários de armários e estantes, pias e escorredores de louça 
feitos de material inoxidável e dotados de dispositivo de escoa
mento satisfatório. A cozinha será alimentada em água potável 
por canalizações; quando a alimentação for feita sob pressão, 
disposições deverão ser tomadas para evitar os recalques. Se 
a cozinha não tiver abastecimento de água quente, será dotada 
de uma instalação de aquecimento da água. 

4. A cozinha será equipada com o material necessário 
a fim de que, em qualquer momento, possam ser preparadas 
bebidas quentes para a tripulação. _ 

5. Será prevista uma despenSa de volume adequado; 
deverá ser ventilada, e poder ser conservada seca e fresca, 
para evitar que os mantimentos se estraguem. Se necessário 
for. geladeiras ou outros meios de estocagem com baixa tem-
peratura serão previstoS. -- -- -- -

6. Os botijões de gás butano ou propano utilizados. 
eventualmente, para a cozinha deverão ser colocados no _con
vés aberto~ 

PARTE IV. ÁPLJCÁÇÁO DESTA CONVENÇÁO 
AOS NAVIOS DE PESCA EXISTENTES 

Artigo 17 

1. Ressalvando as disposições dos§§ 2, 3 e 4 deste arti
go, a ·presente converiÇãó aplicar-se-á aos navios de pesca 
cuja quilha tiver sido montada posterio!m_ente à entrada em 
vigor da convenção para o território no qual está registrada 
a embarcação. 

z·: No caso em que un1 navio de pesca inteiramente 
terminado na data e~ q_u_e __ Zl_ con~enç~_9 _ell_trará em vigor no 
territóriO--em (jue a- .-embarcação está registrada e que está 
aquém das prescrições formuladas na parte III da convenção, 
a autorid<lde competente poderá, após consulta às organi
zações de armadores de pesca e organizações de pe~cadores, 
caso e'ºs~am, exigir--que sejam feitas na embarcação~ para 
fazer com que preencha as exigências desta conv_enção,Jais 
modificações que julgar possíveis, levando em conta proble
mas práticos que entrarão em jogo quando: 

a) a embarcação for novamente registrada; 
b) importantes modificações de estrutura ou consertos 

maiores forem feitos na embarcação conseqüentemente a pla
no pré-estabelecido, e não conseqüentemente a acidente ou 
caso de urgência. 

3. No caso ~m que um navio de pesca em construção 
ou em reforma na data em que a Rresente convenção entrar 
em vigor para o território em que está registrado, a autoridade 
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competerite poderá, ap~s consulta às organizações__~e ~rma
dorcs de pesca e orgamzações de pes_Ea~ore_~._caso çxtstam, 
exigir que sejam feitas à embarcação, para fazer com que 
sejam respeitadas as exigências da convenção, determinadas 
modificação que julgar possíveis,lcva_ndo e_m conta probl~'?-~s 
prático-s que-entrará em jogo: essas 111-9dificaç6es constítmro1o. 
uma aplicação definitiva dos termos desta convenção, a menos 
que não seja levado a efeito novo registro da embarcação._ 

4. Quando um navio de pesca- a menos que se trata 
de embarcação mencionada nos §§ zo e 3"' deste artigo ou 
à qual a presente convenção era aplicável no_ d_e-~urso da cons
trução- for noyamente registrado num tern:ono após ~data 
na qual entrou em vigor a presente _co:Q-vençao, a autondade 
competente poderá, após consulta às organizações de arma
dores de pesca ou organizações de pescadores, caso existam, 
exigir que sejam feitas à embarcação, co"m vist~~ _a _ _L~rná:!~ 
conforme· às exigências da convenção, tais modtflcaçoes que 
jUlgará possíveis, levando em cor~.ta_ os proble~as. J:ráticos 
que entrarão em jog<?. Essas modificações -~onstxtmrao uma 
aplicação definitiva dos termos da convençao, a menos que 
seja levado a efeito novo registro do navio. 

PARTE V. DISPOSIÇÕES FINAIS 
Artigo 18 

Nada na presente convenção afetará lei alguma, sentença, 
costume ou acordo entre os armadores da pesca e os pesca
dores que assegure condições mais favoráveis do que as pre-
vistas nesta convenção. · 

Artigo 19 

As ratificações formais desta convenção _seião comuni
cadas ao Diretor-Geral da Repartição InternaciOnal do Traba
lho c por ele registradas. 

Artigo 20 

1. A presente Convenção vinculará41.penas os Membros 
da Organização Internacional do Trabalho cuja ratificação 
tenha sido rcgistr3:da pelo_Dire!or-G~ra_l. _____ _ _ _ _ __ :-

2. Entrai:'á cm vigor-doze meses após que as ratificações 
de dois Membros tivert!m sido registradas pelo Diretor Geral. 

3. Posteriormente, esta ConveriÇão entrará em vigor pa
ra cada Membro doze_ meses após a data do registro. ~e sua 
ratificação. · · · - · 

Artigo 21 

1. Todo Membro que tenha ratificado a pres_ente Con
venção pode denunciá-Ia no termo de um período de dez 
anos após a data da entrada em vig?r iniCial da Convel)-ção, 
mediante ato comunicado ao Diretor-Geral da Repartição 
Internacional do Trabalho e por ele registrado. A denúncia 
só tomará efeito um ano após ter sido registrada. 

2. Todo Membro que tenha ratificado a pre?_ente Con
venção e que, num prazo de um ano após_"o~!~fr!l_O do perfo~o 
de dez anos mencionado no parágrafo anter19~, não frzer uso 
da faculdade de denúncia prevista pelo presente artigo ficará 
vinculado, por novo período de dez anos e, posteriormente, 
poderá denunciar a presente Convenção no termo de cada 
período de dez anos nas condições previstas no presente artigo. 

Artigo 22 

1. O DifCtor-Geral da Repartição Internacional do Tra
balho notificará todos os Membros da Organização Interna-

cional do Trabalho o r~gi~tro de todas as ratificações e denún
-- cia_s que -llic!-forem comunicadas pelos Membros da Orga- _ 

nizaç-ão. 

2. Ao notificar aos Membros dã O[gãllização o registro 
da segunda ratificação que lhe tiver sido comunicada, o Dire- -

·ter-Geral chamará a atenção dos Membros da Organização 
para a data na qual a presente Convenção entrará em vigor. 

Artigo 23 

1. O Diretor-Lief-al diRepiutição Internacional do Tra
balho comunicará ao Secretário-Geral das Nações Unidas. 
para fins de registro, de _acordo com o artigo 102 da Carta 
das Nações Unidas, informações completas relativamente a 
todas as ratificaçõe~ e todos atos de denúncia que tiverem 
sido reg_istrados _de acordo com os artigos anterjores. 

Nota: Essa disposição não se encontra nas Convenções 
n?' 1-67, mas aplica-se a essas convenções por força do _artigo 
1", parágrafo 3, da Conve~ção (n~ 80) so5re- a -revisão dos 
artigos finais, 1946. 

Artigo 24 
_ _Cada vez_Oile ojUigãr necessário, o Conselbii de Adminis
tração da Repartição Internacional do Trabalho apresentará 
à Conferência Geral, um relatório sobre a presente Convenção 
e examinará se é o caso de inscre:ver. na agend~ __ çla Çonfe
rênda, ~cquestão de sua revisão total ou parcial. 

Nota: N"aS COnvenções n"" 1-9-8, o texto inici3:-l dessa dispo
sição previa tim relatório do C00Se1ho de Administração no 
termo de cada peri'odo de dez anos a contar da data de entrada 
em vigor. Foi substituída, nessaS Convenções, pelo texto atual 
nos termos da Convenção (n" 116) relativa à revisão dos artigos 
finais, 1961. 

Artigo 25 

L Nb ·-t:aso eiTÍ 11l):Ue a Confer_~ncia- adOtaria urria nova 
Conv'enção relativa à revisão tOtal ?U parcial da presente Con
ve"iiÇão, e a menos que a -nova ConvenÇão díSj:i<:mha de outra 
maneira: - . _ . . 

a) a ratificação, por um ~MC~bro, da rova COJ?-Venção 
relativa à nova Convenção, aCarretaria de pleno direito, não 

·-obstante. o artigo 3\' acima, denúncia imediata desta Conven
ção, ressalvando-se que a nova Convenção relativa à revisão 
tenha entrado em vigor; 

b) a partir da data de entrada em vigor da nova Conven
ção relativa à revisão, a p~esente Convenção deixaria de estar 
aberta à ratificição dos Membros. 

2. A presente ConvenÇão perrriáneceria, em todo caso, 
em vigor, em sua forma e conteúdo, para o~ -~embros que 
a tivessem ratificado e que não ratificassem a Convenção rela
tiva à revisão. 

Nota: Essa disposição não se encontra nas Convel)ções 
1-26. As Convenções no:" 27-33- não contém o membro da frase 
~·e a menos que a nova Convenção disponha de outra forma". 

Artigo 26 

As versões francesa· e· inglêsa do t~xto da presente Con-
venção fazem igualmente fé. . ~ _ -. 

Nota: Nas Convenções n~~ 1-67, essa dJs_posiçao tell} a 
seguinte redação: ''ÜsTextos francês e inglês da presente Con
venção farão fé um e outro". 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 

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

RESOLUÇÃO N• 111, DE I993 

Autoriza a União a conceder garantia a operação de crédito externo, no valor equivalente 
a até US$45,546,242.00, a ser contratada pela Telecomunicações Brasileiras S.A. (TELEBRÁS), 
junto ao Instituto Centrale per ii Credito a Medio Termine - Mediocredito Centrale. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I'' É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia ã operação de crédito 

externo, no valor equivalente a até US$45,546,242.00 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta 
e seis mil. duzentos e quarenta e doisdól"ares norte-americanÓs), de principal, a ser-contratada pela Tdecomu- -
nicaçõcs Brasileiras S.A. (TELEBRÃS) junto-ao Instituto per ii Credito a Medio Termine- Mediocredito 
Centrale. 

Parágrago único. A operação de crédito externo re{erida no caput deste artigo destina-se ao 
financiamento parcial do Projeto de Telefonia Rural do Estado de Mato Grosso, no ãmbito do Acordo-Quadro 
de CooperaçãoEconõmica, Industrial, Científico-Tecnológica, Técnica e Cultural, assinado em 17 de outubro 
de 1989 pela República Federativa do Brasil e pela República Italiana. 

Art. 2~ As condições. financeiras bástca:s da operação __ de_ c crédito externo ? ser garantida pela 
União são as seguintes: -- . --_ -- · - _ , - -

I- devedor: Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS; 
II- garantidor: Rep~blica Federativa do Brasil; _ _ _ _ __ 
III - credor: InstitutO: Central e per il Credito a Medi o Termine - Medíoc!-edito Centrale; 
IV- valor: US$45,546,242.00; 
V- juros: 1,75% a.á., fixos, sobre os saldos devedores de principal, contados a partir da data 

de cada desembolso; 
VI - juros de mora::' 1,75% a.a. sobre a quantia em atraso até trinta e cinco dias, de 5% a.a. 

para o período superior a trinta e cinco dias e até um ano, calculados pela fórmuia de juros simples 
e, após um ano, calculados pela fórmula de juros compostos; 

VII - condições de pagamento: 
a) do principal: em trinta parcelas semestrais, iguais e consecutivas, v~ncendo a primeira- no sécagé~ 

simo sexto mês após a data da efetivação da Convenção Financeira; -
b) dos juros: semestralmente vencidos. 
Art. 3' Esta Resolução entra em vigoi na data de sua publicação. __ 
Senado Federal, 8 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28 do Regimeil.io' Interno, promulgo a seguinte - - -

RESOLUÇÃO N• 112, DE 1993 

Autoriza a contratação de operação de crédito externo, com garantia da União, no 
valor equivalente a até US$147 ,000,000.00, de principal, entre o Estado da Bahia e o Banco 
Interamericauo de Desenvolvimento - BID, destinada ao rmanciamento parcial do Programa 
Corredores Rodoviários da Bahia. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da União, 

entre o Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, destínada ao financiamento 
parcial do Programa Correâores Rodoviários da Bahia. , 

'-
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Art. 29 A operação financeira d~~crita no art. lll apresenta as seguintes características: 
a) valor: US$147,000;o(jQ:OO(cento e quarenta e sete milhões de dólares norte-americanos), com 

recursos do capital ordinário do BID; 

b) juros: a taxa de juros será determinada pelo custo de empréstimos qualificados para o senl.estre 
anterior, acrescida de uma margem razoável (expressa em termos de percentagem anual) que o BlD estabe
lecerá periodicamente de acordo com sua política sobre taxa de juros; 

c) comissão de crédito: O. 75% a.a. SObre O saldo não desembolsado do financiamento, que começará 
a vigorar aos sessenta-dias da data da assinatura do contrato; 

d) condições de pagamento do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário me
diante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas e tanto quanto possível iguais, a primêira das 
quais será paga seis meses co~tados da da!a prevista para -o de"sembolso final dos recursos e a· última 
até o dia 15 de março de 2013; 

e) dos juros: semestralmente, em 15 de setembro e 15_ de março de cada ano, a partir de 15 
de março de 1994; 

f) da comissão de crédito: semestralmente, nas mesmas datas estipulada~ para o pagamento dos 
juros; 

g) do valor do financiamento se destinará a quantia de US$1,470,000.00 (hum milhão, quatrocentos _ 
e setenta mil dólares) para atender despesas de inspeção e_-supervisão geral do credor. Essa quantia será 
desembolsada em prestações trimestrais e tanto quanto possível iguais, ingressando nas contas do credor 
independentemente de solicitação do mutuário. 

Art. 3' A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos 
e quarenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 49 Esta Resolução-erifra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senido Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 
art. 48, item 28.do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 17, DE 1994 

Autoriza o Góverno do Estado do Mato Grosso a emitir Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Mato Grosso - LFTEMT, cujos recursos serão destinados ao giro de 91% 
da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1994. 

O Senado Federal resolve:"- _ 
Art. 1' É o Governo do Estado do Mato Grosso, n:os termos da ResoluÇão n' 11, de 1994, do 

Senado Federal, autorizado a elevar temporariamente os limites fixados no art. 49 da citada Resolução, 
com vistas a emitir Letras FinanceiraS dO TesOurõ- do Estado do Mato Grosso _; LFrEMT. ·cujos- recursos 
serão destinados ao giro de 91% da ·dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1994. 

Art. 29 A emissão autorizada será realizada sob as seguintes condições: 
a) quantidade: definida 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 9%; 
b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesooro - LFT, eiradas pelo Decreto-Lei 

n' 2.376, de 25_de novembro de 1987; 
d) prazo: até cinco anos; 
e) valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real); 
fl características dos títulos a serem substituídos: 
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g) previsão de colocação e vencimento dos Coloca~õ Vencim_ento Título D~ta-Base 
títulos a serem emitidos: 1•-2-94 1°-2-95 640365 1°-2-94 

! 0 -2-94 1°-5-95 640454 1°-2-94 
.. J•-H4 r·-8-95 640546 .. 1°-2-94 

Título Vencimento Quantidade ! 0 -2-94 ! 0 -11-95 . 640638 1°-2-94 
640442 ! 0 -2-94 3.399.48!.624 ''l'-2=-94 t"-2-9§_. 640730 1°-2-94 
640533 ! 0-2-94 1.649.935.232 15-2-94 15-2-95 640365 640365 15'2-94 7.192.625.330 15-2-94 

640441 15-2-94 8.46!:227.315 
15-2-94 15-5-95 640454 15-2-94 

640624 15-2-94 1.762.477.971 
15-2-94 15-8-95 -640546 15-2-94 

641280 15-2-94 125.000.000 
15-2-94 15-11-95 640638 . 15-2-94 

640531 J•-5-94 :í:399.48i.624 
15-2-94 15-2-96 640730 15-2-94 

640622 .. 1•::s:94 1.649.935.232 2-5-94 1°-5-95 . 640364 2-5-94 .. 
640363. 15-5-94 203oo.537.213 2-5-94 1°-8-95 640456 2-5-94 
640454 15-5-94 7 .!92.625.330 2-5-94 1°-ll-95 640548 2-5-94 
640530 15-5-94 8.465.227.315 2-5-94 1'-2-96 640640 2-5-94 
640713 15-5~94 !.762.477.971 2-5.-94 1°-5.96 640730. 2-5-94 
641369 15-5-94 .. 125.000.000 

16-5-94 640365 J0-6-94 27.709.8!5.764 15-5-95 640364 . 16-5-94 
641431 10-6-94 :J.80.000.tioo 16-5-94 15-8-95 646456 16-5-94 
Total 93.371.84.7.921 

16-5-94 15-11-95 . . 640548 16-5-94 
··16'5-94 15-2-96 640640 16-5-94 

16-5-94 15-5-96 640730 16-5-94 

1°-6-94 1°-6-95 640365 1°-6-94 -
10.0-94 1°-9-95 640457 J•-6-94 
J•-6-94 J•-!2-95 640548 r·-6-94 
1°-6-94 J•-3-96 640639 ! 0 -6-94 
10.0-94 1•-6-96 640731 1°-6-94 

h) forma de colocação: através de 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 novembro de 1985; 1.660, de 8 de novembro de 1985; 1.605, de 19 de junho de 1989; e 3.660, de 
6 de outubro de 1993. 

Art. 3• É autorizado o Governo do Estado do Mato Grosso a emitir LFTEMT, na quantidade 
neceSsária para cobrir a diferença eritre o número de títulos efetivamente_:roladQs, na yigência da Resolução 
no 147, de 1993, ào Senado Federal, e a quantidade estabelecida nesta Resolução. 

Art. 4» As autorizações pre-vistas nos arts._ zo e 3"' desta -Resoluç-ão deverão ser exercidas no 
prazo de duzentos e setenta dias, contados da data de sua publicação. _ 

Art. 5• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação .. 
Art. 6• Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução no 147' de 1993, 

do Senado. Federal. . 
Senado Federal, 8 de fevereiro de 1994. _:Senador Humberto Lucena, Presidente. 

SUMÁRIO 

1 -"ATA DA 26• SESSÃO, EM 9 DE FEVEREIRO __:_ N~' 98/94, de 31 de }~iú~iro~-últiino~ ~ncam-inhando 
informações sobre os quesitOs constantes doRequerirnento 
n• 1.400, de 1993, de autoria do Senador João Rocha. 

"1.2.2 --"A viso do Ministro dS- iridiíStria, do COmércio 
e do Turismo 

DE 1994 

1.1 -ABERTURA 
1.2 -EXPEDIENTE 
1.2.1 - Aviso do Ministro da Saúde 
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- N\' 42/Y4, de 31 de janeiro último, encaminhando 
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n'' 1.411, de 1993, de autoria do Senador João Rocha. 

1.2.3 - Requerimentos 
- N\' 69/94, de autoria do Senador Moisés Abrão 

e outros, solicitando a prorrogação do prazo para os traba
lhos da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a 
apurar irregularidades na Companhia Nacional de Abaste
cimento- CONAB e suas antecessoras. Comissão de Fi
nanciamento da Produção CFP ,_ Cobar e Cibrazem, nos 
últimos 10 anos. -

- N? 70/94, de autoria do Senador -Marco Maciel. 
solicitando a transcrição nos Ana!s do_ Senadp, do artigo 
"Confissões de um amante de Mesóclises". da autoria do 
escritor João Ubaldo Ribeiro, publicado no jornal O Globo. 

1.2.4 - Comunicações da Presidência 
- Recebimento de OfíciO~ do Tribunal de Contas da 

Uniã'J, n"46/94. encaminhando cópia da Decisâo- n"' 583/93. 
sobre tomadas de preços emitidas pelo Departamento de 
Polícia Rodoyiária Federal. _ 

-Recebimento de Ofício do GoVerrio -dO Estado do 
Tocantins. n"' 27/94, encaminhando a com-plementação dos 
documentos necessários à instruçãó da M_ef!Sa~e!" n'-' ~~194. 

-Recebimento de Ofício do Supremo Tribunal Fede
ral, n" 6194, referente ao julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n~ 994-01600, suspendendo a eficácia 
do § 3' do art. 231 da Lei Complementar n' 75,de 20 de 

'maio de 1993. 
···.-Recebimento de Ofício-do Ministro-da Indústria, 

do Comércio e do Turismo, n" 7/94, encaminhando ao S~na
do Federal, a análise do desempenho do drawback, relativ~ 
aos anos de 1992 e 1993. · · · 

-Recebimento de Ofício do Supremo Tribunal Fede
ral, n\' S/35/94 (fl<? 217/94, na origeni), referente ao-qeferi
mento do Mandado de Segurança n• 140890-11210 e decla
ração de inconstitucionalidade da Lei n~ 32, de 7 de julho 
de 1989, do DístrítoFederal. 

1.2.5- Discurso do Expediente , 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA-.,.- Entrega do 

Relatório- final da CPMI, destinada a investigar as causas 
do_ endividamento do setor agrícola, ao Pre.si~ente Itamar 
Franco, no último dia 20-1, no Palácio do Planalto. 

1.2.6- Comunicação da Presidência 
-Encaminhando representação à Comissão de Cons

tituição, Justiça e Cidadania, relativamente ao Senhor Se
nador Ronaldo Aragão, citado pela ComisSão Parlamentar 
Mista de Inquérito, destinada a apurar denúncias_do Senhor 
José Carlos Alves dos Santos, sobre destinação de recursos 
da União. 

1.2. 7 - Discursos do Expediente (conti-nuação) 
SENADOR DIRCEU CARNEIRO- Repúdio à no

tícia publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição 
de 7-2-94, intitulada "Brasil sofre pressão da Alemanha", 
tratando dos acordo nucleares com a Alemanha, matéria 
esta correlata com Projeto de Decreto Legislativo em tra
mitação na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, cuja relataria pertence a S. E~:- __ _ 

SENADOR V ALMIR CAMP-ELO -Registro de fa
lecimento do ex-Deputado Federal Sr. Francisco Ca.iileii-0 
de Aguiar. Defesa da aprovação de proposta revisiónal, 

de sua autoria, que traia da reeleição de detentores de 
mandatos no Poder ExecutivO e da redução do mandato 
presidencial. _ 

SENADOR ESPIR!DIAO AMIN- Reflexiio crítica 
sobre a iniqüidade da Resolução n" I, de 1993 ~ RCF, 
que ao permitir a votação em globo dos destaques faz 
tábula rasa das divergências. Aspectos relevantes da ques
tão dos recursos da Educação e da Habitação Poj>ular no 
âmbito do FSE. Proposta de Emenda Constitucional n" 
131/92, subscrita pelo Dr. Ulysses Guimarães, primeiro 
signatário, que dispõe sobre o salário habitaç_ão. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY- Relatório da 
recente viagem da Caravana pela Cidadania. empreendida 
sob a liderança do Sr. Luís Inácio Lula da Silva. acompa
nhado de S. Ex•. dentre outras li<iera_nça_s do PT. pela 
região Amazónica. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO (como Líder) 
- Impropriedades e inverdades de algumas afirmações 
contidas no relatório lido pelo Sr. Eduardo Suplicy. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Conside
rações sobre a atual sitUação dos -aposentados brasileiros, 
por ocasião do transcurso do Dia do Aposentado.-

SENADOR NELSON WEbEKIN -Oportunidade 
de ser atendido o pleito do Sistema éODESUL-BRDE 
no que concerne à alteração do art. 21. inciso IX, da Consti
tuição Federal, visando equacionar o problema do desequi
líbrio econômico inter-regional. 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - Preocupa
ção com o clima· de estagnação de nossa economia, que 
penaliza particularmente os estados mais pobres. 

SENADOR OOAClR SOARES- Apelo ao Minis
tro-Chefe da Secretaria de Administração Federal, General 
Romildo Canhim, no sentido de providência-S par·a que 
sejam atendidas as demandas dos servidores públicos fede
rais dos ex-Territórios. 

1.2-8 - Apreciação de Matérias 
- Requerimento n"' 65194, lido em sessão anterior, 

de autoria do Senador Onofre Quinan, solicitando licença 
para se ausentar dos trabalhos da Casa no período que 
meneiõna. Aprovado. 

- Requerimento n;l' 64, 66 a 68/94, lidos em sessão 
. anterior,de autoria dos Senadores Júlio Campos, Carlos 
Patrocínio, Levy Dias -e Divrildo Suruagy, respectivamen
te,solicitando licença para ausentarem -se dos trabalhos 
da Casa nos períodos relacionados. Aprovado 

----Emendas n~ I a 3 ao Projeto de Lei da Câmara 
n"' 159/93-. Aprovadas. À Comissão Diretora para a redação 
final. 

- Redação final das Emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n' 159193 (n' 2.863192, de 1989, na Casa 
de origem). Aprovada. À Câmara dos Deputados. 

1.2. 9 - Requerimentos 
- N~ 71/94. de autoria do Senador Nelson Carneiro, 

solicitando a transcrição. nos Anais do Senado do artigo 
"A nacionalidade da pessoa jurídica", de autoria de Barbo
sa Lima Sobrinho, publicado no Jornal do Brasil, em 6 
do corrente. 

- N~ 72/94, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
solicitando a transcrição nos Anais do Senado do artigo 
"DNER, uma viagem infeliz", de autoria da Ministra 
dos Transportes,_ Si~hora Margarida Co_imbfa do Nasd
mento, publicado no Jornal do Brasil, em 6 do corrente. 
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- N" 73/94_, de autoria do Senador José- Richa, solici
tando a transcriçãO noS Anais do Senado do artigo "Nas 
Crianças, o Cc:ileiro _da Cidadania", publicado na Gazeta 
do Povo, de Curitiba, no dia 29-1-94-. 

- N\' 74/94. de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
solicitando informações ao Ministro das C<?municá.çõe_s _r:e
ferentes aos contratos realizados pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos. _ __ _ _ _ 

- N» 75/94, de autorl?_go Senador Jutahy Magalhães, · 
soliciülndo infCrrm.aÇõe-s ao Ministro das Comunicações re
ferentes à compra de imóveis pela ECT, em Salvador, 
para instalação de uma agência. 

- N\' 76/94, de autoria do Sepad_or Mar~o Maciel, 
solicl:ü.õ.dO licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, 
no per(odo de 11 a 16 de fevereiro corrente. 

1.2.10 - Comunicações 
-Do Senador Albano Franco, informando sua ausên

cia do País, no período de 10 a 21 do corrente mês. 
- Do Senador Marco Madel, informando sua ausên

cia dos trabalhos da Casa no período de 11 a 16 do corrente 
més. - · --

-Do Senador OnOfi'e-Quinan, infõfrilan.aó SU'a ausên
cia dos trabalhos da casa no período de 6 a ü do corrente 
mês. - -- -

1.3-0RDEM DO DIA 
- Projeto de Lei da Câmara no 167, .de 1_993 (no 

3529!93. na Casa de origem), que cria cargos do Grupo 
Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pes
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 
z~ Região, e dá outras providências. Retirado da pauta, 
nos termus do art. 17--5, e, do Regimento Interno. 

-Projeto de Lei do Senado n• 80, de 1993, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da adiçáo de micronutrientes aos 
produtos de alimentação que especifica, e dá outras provi
dências. (Tramitari-do em conjuntO com os Projetas de Lei 
do Senado n• 97 e 106, de 1993.) Retirado da pauta, nos 
termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

-Projeto de Lei do Senado n' 97, de 1993, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de fortificação dos_alimentos bási
cos e dá outras providências_. (Tramitando em conjunto 
com os Projetes de Lei do Senado n• 80 e 10_6, de 1993.) 
Retirado da pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento 
Interno. 

- Projeto de Lei do Senado n• 106, de 1993, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da adição de micronutrien
tes aos produtos de alimentação que especifica. (Trami
tando em conjunto com os Projetas de Lei do Senado 
n•" 80 e 97, de 1993.) Retirado da pauta, nos termos do 
art. 175, e, do Regimento Interno·. 

-Projeto-de Lei do Senado n' 125, de 1993, que 
dispõe sobre número de candidatos pelo sistema propor
cional nas eleições de 1994. Retirado da pauta, nos termos 
do art. 175, e, do Regimento Interno. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 68, de 1993 (n' 
309/93, na Câriiara dos Deputados). que_ aprova o ato que 
autoriza o governo do Estado da Bahia a executar, por 
intermédio do Instituto de Radiodifusão Educativa da Ba
hia- IRDEB, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, 
serviços de radiodifusão sonora em·- onda média, com fins . 
exclusivamente educatíVoS. Aprovado, após Parecer de Ple
nário favorável. À Comi~são Diretora Para a reda:ção final. 

---- ~ ~_j_ 

- Redação finaCdo Projeto de becreto Lêgislativo 
n~ 68/93. Aprovada. À promulgação. 

-Projeto de Decreto Legislativo no 37, de 1993 (n" 
346/93, na Câmara dós- Deputados), que aprova o texto 
do Acordo entre a República Federativa do Brasil, a Repú
blica Argentina, a Agência Brasileira~Argentina de Conta
bilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC) e 
Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para 
aplicação de Salvaguardas, firmado em Viena, em 13 de 
dezembro de 1991. Aprovado, após pareceres de Plenário, 
tendo usado da palavra os Srs. Gilberto Miranda, Jutahy 
Magalhães, M_ário Covas e Irapuan Costa Júnior. À Comis
são Diretóra 1Yara a: redação finaL 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 37/93. Aprovada com emenda de redação após pareceres 
tendo usado da palavra o Sr. Gilberto Miranda ~ tendo 
feito de_claração de voto .os Srs. Josaphat _Marinho_! Çilberto 
Miranda e Cid Sabóia de Carvalho. -À proffiulgação. 

-Projeto de Decreto Legislativo no 38, de 1993 (n\' 
270/93, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos 
das Resoluções n•" 267 (E-V), 268 (XU) da Conferencia 
Geral do Organismo para a Proscrição das Armas Nuclea
res na América Latina e no Caribe (OPANAL), que alte
ram, respectivamente, a denominação legal do Tratado 
para a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina 
e o § 2» de seu art. 25, bem -c-omo o textO emendado do 
referido Tratado. Apreciação sobrestada, em virtude do 
término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Decreto Legislativo no I, de 1994 (n" 
390/94, na Câmara dos Deputados), que submete à condi
ção suspensiva a renúncia de parlamentar contra o qual 
pe-nde procedimento fundado nos incisos I e II do art. 
55 _da Constituição e dá outras providências. Apreciação 
sobrestada, em virtude do término regimental da se_ssão. 

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

hoje, logo após os trabalhos da r:~visão cQnstitucional, co_m 
Ordem do Dia que designa. 

1.4- ENCERRAMENTO 
2-_;\.TA_DA 21• SESSÃO, EM 9 DE FEVEREIRO 

Dl!1994 
2.1- ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1 - Comunicação da Presidência 
NovoS critérl~s para a tramitaÇão dos pedidos de auto

rização de operação de crédito dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, em face da Resolução n"' 11194 
e remessa dos existentes no Senado Federal para nossa 
análise. 

2.2.2 - Requerimentos 
-N~ 78, de 1994, de autoria do Senador Márcio-Lacer

da, solicitando que sejam consideradas-como justifícãdas 
as suas ausêncíás ·nos· trabalhos da Casa, no períqdo_ d_e 
9 de dezembro de 1993 a 27 de janeiro de 1994, em virtude 
de recomendação médica. Aprovado. 

- N\' 79, de 1994, de autoria do Senador Moises_ 
Abrão, solicitando à CO"ÕJ.panhi8. NaCional de Abasteci
mento- CONAB, através do Ministério da Agricultura, 
do Abastecimento e da Refoima Agrária, informações que 
menciona. 

2.2.3 --Discursos do Expediente 
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SENADOR ESPER!DlÃO AM!N- Priorização da 
Educação nos planos de ação goyernamental. PreocupaÇão 
com a Educação Pública _e a proposta de estadualização_ 
das instituiÇõeS federais dé ensino técnico .e sUperior. Apêio 
para a preservação do Ensino Técriícq PUblico. 

SENADOR NELSON WEDEK!N- Recebimento. 
pot S._ Ex" .. -de' documento de repúdio ao Plano Econômlco 

, do Gove-rno . subscritO pó r 26 municípios participantes 
da Asso~i~ç~o d,<?~ Pre~eito~ do_ Alto Vale qo !tajaf~ SÇ. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS- Consjderações. 
sobre os Pareceres n~ 19 e 20/94 - RCF, do Deputado 
Nelson Jobim. Relator da ReviSão Cé:mstiiUciOliãi, que_tra
tam da remun-eração dos vereadores e da fix3Ç_ão do. seu 
número._ _ _ - -.. - - . 

SENADOR RONÃN tito :::_: C~íticás "ào Bane~' do 
Bràsii, qu'e pefdeu ·o-seu·papel histórico de Ban·C:o do Agri
cultor, execütando pequenos lavradores. 
' -- . ·- ------

2.3- ORDÉM DO DIA .. 

Projeto deLei,.da Cântára rt'' I. de 1994 (n'' 2.342191, 
na Casa de ofigem), que autoriza a criãÇã'o O_e áreas de 
livre com.êtció rióS" MUnicípios de Brasiléia e Cruzeiro do 
Sul, no Estado do Acre, e dá outras providências. Apro· 

· vado, após parecer·de Plenário favoráyel. À sanção. 
Mensagem n9 36, de 1994, através <;la qual o Presidente 

~a RePública: solicita seja aUtorizado o Governó do Estéido 
do Rio de J aÍléitO, a' c·ohtratar_ operaçào de crédito ex_terno, 
com' gârahtiâ da Unlão. j~nto -ão Binço_lnteramericanb'. 
de.Desenvolvimento --BID. n.o valor -~quivalente a até 
trezentos e cinqüeilta milhões. de dólat:es. Aprovado, rios· 
termos do Projeto de Resolução ri' 28/94. após patecer 
de plenário, ficando prefudicado o Ofício ti• S/56/93: À 
Comíssãó. Diretora para Redação Finaj._ 

RedaÇão final do Projeto de Resolução n' 28/94. Apro-
vadO. À promulgação. . . · :·- · 

, ;Mensagem n•42,de 1994, através daqual o Presidente 
da• República solicita seja autoriZada a con"ttatação de ope
~:ação-de _crédito ·externo, mediante garantia da RepúbiiCa 
Fei.iêrativa do Brasil. no v-alor_ de trinta e Ul_l1 bilhões, _qua
tr<?~~tós tfse't~nút ~ çinêq-ínilhOes dé ienes. de principal, 
entTe_ o ~~t~d9 ~o Ric;> .de ,T~neiro e o Fundo de Cooperação 
Económica Ultramarina, destinada ao tinanciame~to. par
cial do Programa de Saneamento Básicõ da- Bacia da Baía 
de :a·uanabar~. Apro_va:do, nos termos do Projeto de Reso
luçãO n9 29/94, apÓs parecer de Plenário, fica,ildo · prej_u
dicailo o Oficio p'SJ45J9:i. Ã Comissão Diretora para Reda· 
ção•final. · 

'R<:daçi!C> final do Projeto de Resolução n'29/94. Apro: 
va'"do~ A ptomulgação. · 

2~3.i- Pronunciamentos . 
SENADOR CARLOS PATROCÍNIO :_Criação de 

comissão de. cOordenadores das Bancadas do N01:te e do 
Ceilfrb-Oeste para evitar a redução das bancadas. e apelar 
ao Sr. Relator Nelson Jobim. . 

SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO -Elo· 
gioSao Jornalista Adolph Bloch em artigº .. SQbr.e_os juros 
no Btasil, na reVista Manchete. 

2.3.2 - Ordem do Dia (continuação). 
Patecer n~ 464, de 1993, da Comissão de A;iSuntOs 

• Ecoriómicos sobre a Mensagem n' 413, de 1993 (n' 882/93, 

na origem). que conclui favorayelmepte à aprovação i::Io 
nome do Senhor Ruy Coutinho dO NascimentO~ para exer
cer o _cargo de Presidente do Cõi1Selho Adrriinistrativó de 
Defesa Econômica. Díscussão encerrada, fiCari~o a votação 
adiada por falta de quorum. 

Parecer n" 464-A. de 1993, da Comissão de Assuntos 
. Écqnómicos sobre a Mensagem n'' 413. de 1993 (n'' 882/93, 

na origem) •. que conclui favoravelmente à aprovação do 
pOme da S_enboia_ Neide Teresinha 1\:falard, para exercer 
o cargo __ dç Consel~eira do Con$e)hq J\dmiriistrativO de 
J?efe~a_ J;cqnpmica, Discussão enCfrrt:~d~, fic.ançlo .a .votação 
adiada por falta de quorum. · · 

Parecer n' 464-B, de 1993 •. d~ Comissão de Àssunt~s 
Económicos sobre a Mensagem n' 413. de 1923 (n' 882/93, 
na origem)· do Se~hor Presidente.República,_que. condui 
favoravelmente à aprovação do nome do_ Senhor Carlos 
Eduardo Vieira de Carvalho, para exercer o cargo de Con
selheiro dO Conselho AQmi.nistrativo de D.efesa Econó
mica. Diseussãp en~rradã, ficandO,a vOtação adiada por 
falta de _quorum. 

Parecer n' 464-C, de 1993, d~ Çqmissão de Assuntos ' . 
Jiconómicos sobre a Mensagem n' 413. de 1993 (n' 882/93, 
na· origem), que conclui favoraVelmc!nte à aprovação do 
nome -do Senhor Marcelo Monteiro S"oares, para exercer 
o cargo de· .Conselh_eiro do ConS;el~o Administratiyo de 
Defesa Econômica. DIScussão encerrada, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

Parecer n' 464-P. de 1993, da Comissão de Assuntos· 
Económiéos sobre a Mensagem n' 413,de 1993 (n' 882/23 •.. 
na árigem), que conclui favoravelmente à aprovação do 
nome do Senhor Jos~ Matias Pereira, para exercet_o cargo 
de Conselheiro do Conselho Adminísttativo ·de DefeSa 
EconÔlriica. DiscussãO encerr3da, fiCãrido a votação adiitda 
por falta de quorum. 

· Parecer n' SJ, de 1994, da Comissão de Assuntos EcQ
nômioos,sobre a Mensagem n' s4,' <jé i~94 (n' 70/94, na 
origem), _de 28 de janeiro do corrente ·ano, pela qual 6 
Senhor Presidente da República submete- à deliberaçãO 
do Senado a escolha do Senhor Alkim3r Ribd.!o Moura, 
para eXer.cer o cargo-de Diietor' de POlítica Monetária- do 
Banco Central do l3rasiL Discussão éncerrada, ficando a 
votaçáo adiada por fa_ha de quorum. ' 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem n' 537, de 1993 (n' L051/93, 
~a·ori~em), de 23 de ~eze.mbro último, pela qual o Senhor 
Presidente d~ Rep_úbfica_s_ubmete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor José .Jerónimo Moscardo de SoUZa, 
Ministro de Primeira Classe da 'Carreirà dé Diplomata-, 
para exercer a função-de Embaixador, Chefe da Delegação 
Permanente do Brasji ju_nto à Organizaçãp,das Nações. Uni,. 
das para a Educação,:Ciêricia e Cultura. Apreciação sobres
toda, em virtude do término do prazo regiinental da sessão. 

'2.3.3 ...: Deslgni(Ção da Ordem do Dia ·da próxima ses-
são. · 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- SECRETARiiA,GERAL DA, 1\fESA 

.-,-Resenha das matérias apreciadas de 19 a 31 de janei
ro de 1994- art. 269, II, do Regimento Interno. 
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4- ATOS DO PRESIDENTE 
- N'' 55 a 62, de 1994 
5 -· ATOS DO DIRETOR-GERAL 
-N'" 17 e 18, de 1994 TES 

6 '--"MESA DIRETORA 
7- LÍDERES E V ICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 263 Sessão, em 9 de fevereiro de 1994 
10a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura 
Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Nabor Júnior e Beni V eras 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Affonso Camargo _ Beni V eras _ Chagas Rodrigues _ Edu~do 
Suplicy _ Esperidião Amin _ Gilberto Miranda _ Iram Saraiva_ 
Jonas Pinheiro _José Eduardo _José Richa _ Lourival Baptista_ 
Mauro Benevides _ Nabor Júnior _ Pedro Teixeira _- Valmir 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 15 Sis. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos no-ssos-trabalhos. 
O Sr. 1 v Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido_ seguinte. - _ _ 

EXPEDIENTE 

AVISO. 

DO MINISTRO DA SAÚDE 

N"98/94, de 31 de janeiro último,-encalninhaii.do"iilfoi"inã.: 
ções sobre os quesitos constantes do Requerimento n" 1.400, 
de 1993, de autoria do Senador João Rocha. 

As infOrinações- foram encaminhadas, em cópias, 
ao Requerente. -

O Requerimento Vai ao Arq-UivO:--

AVISO 

DO MINISTRO DA INDÚSTRIA, 

DO COMÉRCIO E DO TURISMO 

N'·'42/94, de 31 de janeiro último, encaminhando informa
ções sobre os quesitos constantes do RequerimentO n9 1.411, 
de 1993, de autoria do Senador J cão Rocha. 

As informações foram encaminhadas, em cópias, 
ao Requerente. 

O Requerimento vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será-lido pelo Sr. }9 
Secretário. ·-- - - -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 69, DE 1994 

Senhor Presidente 
Nos termos regimentais, solicitaritOS a_ Vossa Excelência 

a prorrogação por mais 99 (Doverit~)_ diaS d() p'raio: da Comis
são Parlamen~ar de Inquérito. destinada a "Apurar IrregulaM 
ridades Operacionais de Armazenagem. Tra:hsporte e Comer
cialização da Companhia Nacional de Abastecimento- CO
NAB, e suas Antecessoras Comissão _de Fiilailciamento da 
Produção CFP, COBAL e CIBRAZÉM. nos últimos !O 
anos". 

Sala das Comissões, 9 de janeiro de 1994. ~·Seri. Moises 
Abrão- Seu. João Rocha- -Seu. Iram Saraiva- Sen. Beni 
Verã.S ~ Sen. Gerson- Caniata ·....:.. Sen. Mansueto de Lavor 
-- Wilson Martins - César Dias. ,....... Sen. Valmir CamPelO 
- Senador Pedro Teixeira..:.... JOse Fogaçã- Mauro BerieVides 
- Sen. AffonSo Camargo- Seli". João Calmon ...... -SeR~ Mario 
Covas - Magno Bacelar - ,Sén. J3rbas Passarinho - Chagas 
Rodrigues - Lucídio_ Purtella - _ Sen. Ney Maranhão - _Sen. 
Aluizio Bezerra - Sen. Henrique Almeida - Esperidião Amin 
- Sen. Jutahy Magalhães - Sen. Eduardo SupUey - Sen. 
Dirceu Carneiro - Albano Franco - Gilberto Miranda ... 

REQUERIMENTO N• 70, DE 1994 

Na forma do art. 210, do Regtmentointerno, r~ciueiro 
a transcrição nos AnaiS do Senado, do artigo ConfissQes de 
um amante de mesóclises, de autoria do escritor Joãó Ubaldo 
Ribei"io, publicado no_jomal O Glo~, de 6 de ~eyereito cor_
rente. 

Sala das Sessões-, 9 de fevereirO de 1994. __:_ Senador 
Marco MaciCI. · - - · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O requeri
mento lido contém subscritores em número suficiente para 
a prorrogação solicitada. 

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno. s_erá publi-
cado, para que produza os devidos efeitos. · 

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

Secretário. 
É lido o seguinte 

· O"SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- De acórdo 
com o art. 210, § 1", do.Regiment9 Interno, o requediÍl~rÍto 
será submetido ao exame da Comissão Diretora. · · -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu, do Tribunal de Contas da União, o Ofício 
n~ 46/94, encaminhando cópia da Decisão n~ 583/93, referen
dada pelo Plenário daquela Corte de Contas, sobre tomada~ 
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de preços emitidas peiÕ Departamento de Polícia Rodoviária 
FederaL 

O expediente será encaminhacl.o à Comissão de Assuntos -
Económicos, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi· 
dência recebeu do Governo do Estado do Tocantins. o Ofício 
n~ 27/94, de 3 _do_corrente, encaminhando a co-mplementação 
dos documentos necessários ã instrução da Mensagem n\' 43, 
de 1994. c 

O expediente ser:á despacha:do à Comissão de -Assuntos 
Económicos, para ser anexado ao prócessaâo da matéria em 
referência. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodngues) - A Presi· 
dência recebeu, do Supremo Tribunal Federal, o Ofício n" 
6/94, de 4 do corrente; comunicando que aquela egrégia Corte, 
ao julgar a Ação Diieta de Inconstitucionalidade n" 994~01600, 
deferiu a medida liminar para suspendei-, até a decisão fi11ãi 
da ação, a eficácia do § 3~ do art. 231 aa· Lei Complementar 
n' 75, de 20 de maio de 1993. ··c 

O ~xpediente serà enc_a!llir:thado à :çomisSilô- ~e--ço_nsti- · 
tuição, Justiça e'Cidàdania, para os fins-deVidos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas ~odrigu10s) .··: <\J'resi
dência recebeu o Ofício n~' 07/94, de 10 do corrente, do Min_is
tro da Indústria, do Comércio e do Tu.riSm,o, -encaminhando 
ao Senado Federal, nos termos do art._ 4" da Lei nn 8.402, 
de 08 de janeiro de 1992, a análise do desempenho do draw· 
back relativa aos anos de 199~ e 1~93. _- _·, ___ -_ · 

O expediente será encaminhado â Cqftiissão de AS:~un,tos 
Económicos, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi· 
dência recebeu, do- Supremo· Tribunal' Federal, o Ofício no 
S/35, de 1994 (n• 217/94, na origem), de 4 do corrente, através 
do·qual aquela Cotte.dêferiu o Mandato de Segurança nç 
1408901/210, e declarou a inconstitucionalidade da Lei n• 32, 
de 7 de julho de 1989, do Distrito Federal.. 

O expc!diente será encaminhado â Comissão de Consti-
tuição Justiça e Cidadania - decisão terminativa. · · - · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig~es).~ Há oradores 
inscritos. --

Concêdo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

. O SR. LOURIV A.L BAPTISTA (PFL __: s.E: !>rotiuncia 
o seS:uinte discurso.) ~ Sr~ ?resident~. ~~Srs. Senádores, no 
dia 20. de janeiro do corrente ano, participei, nõ Palácio dó 
Plap.alto, com um grupo de parlamentares, da entrega ao Presi
dente Itamar Franco do relatório finãl da Comissão Mista 
de Inquérito, criada através do Requerimento n~' 92/93~ de 
autoria do ilustre Deputado Victor Faccioni destinada a inves
tigar as causas do endividamento do setor agrícola, o elevado 
custo dos seus financiamentos e as condições_ de importação 
de alimentos nos exercidos de 1990 a 1993. 

Na justificativa desse reqUerimento, o Deputado Victor 
Faccioni' presentava uma série de improp-riedades relativas 
ao trato da polítíca agrícola, aos efeitos dos planos económicos 
da nossa agricultura, ao descompasso entre o sistema d_e preços 
mínimos e os custos reais da produção, importações subsi
diadas e as· elevadas taxas de juros com a cObrança da correção 
mohetária· de forma indevida, como causa·s da crise do setor 
e da situação geral de inadimplência dos proprietários e produ
tores ruraís criando uma perspectiva Sorrlbria para o futuro 
da nossa agricultura, inibindo os investimentos e comprome
tendo as safras e o abastecimento desse setor vital da nossa 
economia. 

O ilustre Deputado gaúcho, ao jl!-stifiCa_r a_ n~cessidade 
da criação_ dessa importante COmissão Parlamentar de Inqué
rito, traçou um perfil realmente preocupante da situação do 
setor, apresentando as causas evidentes de sua estagnação 
e indicandO medidas que deveriam ser tomadas para resolver 
o problema crucial da nossa agropecuária, onde a inadim
pléncia junto aos sistema de crédito agrícola _e aos Bancos 
atingiu níVeis altíssimos nunca vistos anteriormente~ compro
metendo a prç)pria sobreviv~ncia da atividade rural !10 País. 

Essa Comissão, Sr. Presidente,_ da qual participei, como 
membro, sob a Presidência do" Deputado Jonas Pinheiro, tra

. balhou arduamente durante s_ei§ 111es-~s. _r~~lizo,u. trinta e Uma 
·sessões e quatro diligências em locais e regiões brasileiras 
de maior dificuldades, ouviu setenta e oitO pessoas, sendo 
trinta em Brasília e quarenta e 6itd nàs~_ regiões, concluindo 
e aprovando o seu relatóriO-no dia I4de dezembro, documento 
esse que se constitui no mais atualizado diagnóstico da nossa 
realidade conjuntural agrícola, com as indicações de medidas 
urgentes a serem tomadas para revitalizar o setor. '-

A CPMI identificou urna série de fatores -que contribuí
ra-m para as díficuldades atualmente eXistentes-oflde centenas 
de milhares de pequenos proprietários rurais --52.800 sÓ 
no Paraná - não têm a menor· condição de quitar os seus 
débitos, nem vendendo suas propriedades; como ·muitos já 
fizeram. abandonando o campo, engrossando o êxodo rural. 
as levas dos sem-terras e o garimpo. 

A desestabilização estagnou ~ área de cultívo, dificultou 
a reno_vação tecnôiOgica cultivo., dificul,tou a renovação tecno
lógicã. do capital de produção e, o piqr, submeteu a agricultura 
brasile,i~a. como vm todo, a um pn;>cesso de endívidamento, 
hoje. çrônico. inCapaz de ser resolvido à luz dos institutos 
de política económica e de mercado"., comenta este relatório, 

acrescentando, entre suas apurações, "o seguinte: 
1-Em março de_1990, por_e.xemplo, enquanto os preços 

agrícolas foram majorados em 41%, os juros e as correções 
_ d_os contrato~ foram calculados çom base na inflação cheia 
de 84,32%. Esses procedimentos aumentaram o montante 
da dívida em. mais d~ )..,2 bilhões .de dólares; 

2 ~só. rios Õltimos anos, o Setor agrfcola transferiu para 
o sistem_a bancário cerca de 20 bilhõe~ de dólares; 

· 3 - Dos recursos aplicados ·em junho de 1993, 18,75% 
viraram inadimptênda .. enquanto que, até 1988. segundo o 
Bancq do Brasil,_ a experiência do.crédito rural nunca antes 
havia registrado uma inadimplência superior a 5%. sendo a 
norma de 1 a 2%, pois os ruralistas sempre foram bons paga
dores; 

4 - Embora ao arrepio da legislação, o setor bancário, 
com a aquiescência do Banco Central, de uns anos para cá, 
passou a cobrar correção monetária nos empréstimos agríco
las, e sabe-se que 'a quase totalidade dos recursos do crédito 
rural são proveni~nt_es da aplicação obrigatória do encaixe 
de 25% dos_depósitôs à vista e de aPo.ries do Tesouro Nacional 
captados a custo zero pelos bancos, o que representa lucros 
exorbitantes para a re_de bancária e um ônus muito elevado 
para os agricultores; 

5 - Os impostos agregados à produção agrícola, nos 
países do MERCOSUL, variam de 15 a 17%, enquanto no 
Brasil a carga trib_utária é de 25 a 42%; 

6 -A defasagem nos preços agrfcolas, comparativamente 
aos insurnos necessários â produção, indica que, enquanto -
na safra de !985j86 17 sacos de arroz dava para comprar 
urna tonelada de adubo, na safra de 1991/1992 já seriam pre
ciso 30 sacos. E, desta forma. a elevação do preço dos ínsumos 
nestas duas safras, com relação a uma automotriz, ou vefculo 
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típico, passou de 4.300 sacos para 7.800 sacos; e um trator 
de 75HP. que_ antes era adquirido ao preço de 1.317 sacos 
de arroz passou a custar 3.496 sacos do produto; outra consta
tação foi a de que nenhum dos produtos considerados, arroz. 
milho, soja e algodão, acompanhou a elevação absurda dos 
preços dos insumos básicos. · --

No caso do trigo, pbt exemplo, enquanto na safra de 
85/86 com 2.763 sacos do produto se comprava uma a~~omo
triz. na Safra de 91192 esta já custava o equivalente a 8.935 
sac_os_de trigo. 

O Sr. Pedro Teixeira- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Lourival Baptista? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Com prazer, eminente 
Senador Pedro Teixeira. 

O Sr. Pedro Teixeira- Senador Lourival Baptista, entei 
aqui c até pensei que V. Ex" estava, mais uma vez. empres
tando aquela prcstimosa colaboração de advertência contra 
os tabagistas. 

O SR. LOUVIRAL BAPTISTA - EV. Ex• me ajuda . 
a fazer com que o homeq, não perca a visã-o precocemente 
e que_ não venham as rugas das mulheres. 

O Sr. Pedro Teixeira- Vejo que V. Ex~ continua sendo 
um arauto das boas causas, ao pressentir que está fazendo 
uma análise das conseqüências e dos antecedentes relativos 
à Agricultura nacional. Eu, honrosamente acompanhado por 
V. Ex", participei da Comissão sobre EndiVidamento-Agrícola 
e tivemos oportunidade até de viajar a vários quadrantes dO 
território nacional: Foi uma matéria que, realmente, desper
tou o nosso interesse e _somos testemunhas oculares das súpli
cas dos pequenos e médios agricultores brasileiros, impotentes 
para arcar com seus débitos diante das absurdas correções. 
monetárias e jungidos, inclusive, _a entregar as suas proprie
dades, até mesmo as propriedades menores,_de pessoas com 
menos poder aquisitivo. Entretanto, o Brasil todo se assustou 
e eu também, como Membro da Comissão, com os resultados 
da votação na Câmara Federal, que parecem convergir, salvo 
melhor juízo, para uma grande "maracutaia<-<--:-se, na realida
de, a agricultura nacional~ setor fundamental, pois quando 
falamos em fome falamo·s- em falta de alimentos - precisa 
dos incentivos, dos protecionismos, da aplicação dos valores 
determinados em lei c que não haja incidência de uma correção 
monetária tão absurda quanto a que existia, por outro lado 
ternos que ficar atentos aos oportunistas, que nãO são os verda
deiros agricultores deste País, inclusive sao aqueles que apa
nham ~mpréstimos para lançar em apartamentOs na orla marí
tima. E preciso separar o joio do trigo, para--que m·uitos não 
se aproveitem dessa circunstância de apelo ·e- comoção nacio
nais em favor do verdadeiro agricultor, daqw!le que vive real
mente para o campo, dedicando-se diuturnamente; é precisO 
que. no Senado Federal, ao apreciarmos essa nratéria, atente
mos para ·todas as circunstâncias e para todos os detalhes 
e ouçamos uma exposiçãtf do Banco do Brasil, não na figura 
do banqueiro_ que visa lucros, como assim tem se portado 
esse banco quanto ao setor agrícola, mas na sua função social. 
Realmente, me preocupo e louvo a V. Ex~ quando vem aqui 
fazer um apelo e um brado de alerta em favor desse setor. 
Entendo _ _que temos que olhar a questão da equivalência/pro
duto para também impedir que os agricultores e os que obte
nham empréstimos depois fiquem asfixiã.dos e afogados. prin
cipalmente nós que pertencemos à Comissão e que somos 
arautos dos apelos reais. temos que atentar, nobre Senador 
Lourival Baptista, para que não sejamos instrumentos de pica-

retagern. de Oportunismo. instrumentos daqueles que sangram 
os órgãos oficiais em bene.fíci~ dos seus interesse~ própr_ios. 
A questão desse empréstimo, que atinge cifra astrollônlica. 
precisa merecer do Senado Federal, e V. Ex·' agora traz o 
assunto à baila. a melhor das atenções. para que o Senado 
corrija as repercussões negativas e· os danos que vão ser causa~
dos ao Erário, danos decorrentes daqueles que mio se utillza
ram dos recursos com _qs fir_1s_ cqljtpaçlos. Por. conseguinte, 
quero louvar V. Ex", que foi um Membro que honrou a Com is-· 
são e singramos este Brasil afora, para que dê continuidade 
aos trabalhos._Mas que saibam aqueles que_estão se_ aprovei
tando d~ssa circunstância, os falsos fazendeiros, os pretensos 
agricultores, gue apenas" visam_ os lucros fáceis e o _enrique
cimento do seu_patrirnônio pessoal. com empréstimos que 
deveriam ser destinados à agricultura e estão destinados aos 
seus valores pessoais, que o Senado Federal estará atento 
para separar o joio do trigo, a pa:rtir da própria Comissão 
de Economia, e leio, no jorrial de hoje.·que·o nobr'e Senador 
Jonas Pinheiro, qué ·tem. o mesnio fl6in-e· d6 'PreSidente da 
Comissão Agrícola, estará examinando a matéria. E, cienie 
da responsabilidade do futuro Governador_ do Amapá, quero 
engrossar um apelo ao Senado Federal para examinar essa 
matéria com muita seriedade; já recebi vários telefonemas, 
no sentido de que eu apoiasse iniciativas que considero iino
rais, ilícitas, e que não receberão nem da minha parte -
e tenho certeza que do Senado Fed~ral -J].~nhum respaldo. 
Fiquei enhistecido onten:t. na sessão d_o Congre_sso ~cvisf:?r, 
quando ouvi Parlamentares afirmarem que o ass_unto estava 
resolvido em decorrêncía -de _acordos para a votação do Fundo 
Social de Emergência. Quando s-e tratilr de maracutaiã, V3ffios 
repelir. nobre Senador. como é do seu caráter, para que o 
País saiba que o SenadO Federal cuq1priu, mais uma _vez, 
o seu honroso e nobre dever de zelar pelo Erário. _O meu 
aparte foi longo, nias, corno trabalhamos juntos, eu gostaria 
de dissertar o meu conceito sobre a matéria. Muito obrigado. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Ilustre Senador Pedro 
Teixeira, o seu apãrte ~ão:foi longo. PelO cOntrário, as.Pal~vfas 
de V. Ex~ que é um_ _expert ne.sses assuntos - enriqu.cceram 
o meu pronunciamento. 

Sou médico, não- sou advogado nem engenheirQ,_mas 
consegui~ através de solicitações a ói'gãos competentes,_ as 
informaÇões que aqui troüxe. Sou home_m de luta; não sou 
homem de ataques,de irijúrias e de denúncias. Sou um homem 
que, em minha vida pública, tenho sempre procurando traba
lhar, ajudar e fazer o bem, sem olhar a quem. 

Nesta Casa. há 23 anos ocupanios·o lnesmo lugar e daqui 
sempre fazemos pronunciamentos. Com relação ao que faço 
nesta oportunidade, solicitei informações, contando,. assim, 
com o apoio e a cooperação de outras pessoas. E não poderia 
deixar de trazer ao conhecimento da Casa o que foi a nossa
Comissão, onde V. Ex\ com brilho, não só em Natal, como 
em Porto Alegre e em outras capitais que estivemos, demons
trou a sua capacidade de trabalho, de realização e de_conheci
mento dos problemas que afligem o povo brasileiro. 

Eminente SenadoÍ' PedrÓ Teixeira, estou muito grato a 
V. Ex~ pelo seu aparte que, como disse. muito enriqueééti 
o meu pronunciameri.to. - -- ~ - - · ~- ~ 

A defasagem dos preços agrícolas, comparativamente aos 
demais necessários-à produção, indica que, enquanto na safra 
de 1985/86 17 sacos de arroz davam para comprar uma tone-
lada de adubo, na safra de 1991/92 já seriam preciso 30 sácds. 
E, desta forma, a elevação do preço dos insumos nestas duas 
safras, com relação a uma automotriz, Ou- Veiculo típicp, 'Pas-
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sou de 4.300 saéos para 7.800 sacos; e· úm tratar d-e 75 HP, 
que antes era adquirido ao preço de 1.317 sacos de arroz, 
passou a custar 3.496 sacos do produto. _Outra constatação 
foi a de que nenhum dos produtos considerados arroz, milho, 
soja ou algodão- acompanhou a elevação absurda dos preços 
dos insumos básicos. 

No caso do trigo, por exemplo,_enquanto na safra de 
1985/86,2.763 sacos do produto se comprava urna automotriz, 
na safra de 1991192, ela já custava o equivalente a_8.935__sacoS 
de trigo. Esta e outras dificuldades_, aliadas à prática de juros 
absurdos pelo Sistema Financeiro, que passou· a cobrar coJte
ção monetária e, ainda, o impacto dos Planos Económicos, 
criaram um quadro dramático para a nossa agriCultura, atin
gindo, principalmente, os pequenos proprietárioS !Urais. 

O próprio Presidente do Banco do Brasil, Dr. Alcir Ca
lliari, teria afirmado, segundo este documento, que: 

Nem plantando ma<:onha ~rrigada _seria possível pagar 
os empréstimos agrícolas com os custos financeiros então prati
cados. 

Nessa reunião, da qual participei, no Palácio do Planalto; 
ocasião em que foi entregue o referido relatório da CPMI 
do Endividamento Agrícola, da qual foram Relatores os Srs. 
Senadores Garibaldi Alves Filho e o Depurado Valdir Colatto, 
o Presidente da Comissão, o Deputado Jonas Pinheiro, apre
sentou ao Presidente da República, Itamar Franco, perante 
grande audiência composta de Ministros. Parlamentares, re
presentantes do setor rural as principais conclusões e r~comen
dações para se corrigir as grandes disparidades que sufocam 
a nossa agricultura e os que dela vivem ou dependem mais 
diretamente. 

O Deputado Jonas Pinheiro, tecend~'con~ideraçõesos~bre 
a gravidade de estagnação- da agricultura brasileira coin" a 
redução de crédito rural, o alto custo dosinsumos e o endivida
mento e inadimplência do setor, apresentou uma síntese das 
conclusões a que chegaram,_ entr~ elas: a çoinprovação de 
custos financeiros inCómpâ.tívêiS êom _a re~_liÇiade das explora
ções agrícolas, o impacto negatiVO dos Pianos econômicos, 
a indiscriminada política de j.mportações, a·não-exeCUção do 
PRO AGRO e de uma polítíca coerente de preços mínimos, 
sem que estes não pudessem ser inferiores aos custos ierais 
da produção, e as próprias deficiências da política agrícola 
nacional. 

Entre as recomendações foram reivin"diCadas as -S~gui-ntes 
medidas: 

- implantação do critério de equivalência do produto, 
a preços mínimos, para efeito de empréstimos de pagamento 
de dívidas; 

-suspensão das cobranças judiciais e expurgo de corre
çóes e juros. cobrados irr~_gularmente, ao arrepio da lei, ou 
na aplicação i_J).adequada de planos econômicos, coino os 
84.32% em 1990, quando os preços agrfcolas foram corrigidos 
em apenas 41 .28%; 

-recomposição do orçamento 1994, com a inclusão de 
maiores recursos para os preços mínimos e pagamento das 
pendências do PROAGRO, programa que deverá passar por 
uma ampla reestruturaçãó; · 

- adoção de tarifas compensatórias sobre produtos im
portados e subsidiados no exterior; 

-a recomposição das perdas decorrentes do plano eco
nómico de 1990 e outras recomendações â Procuradoria-Geral 

·da República, ao Poder Legislativo, ao Tribunal de Contas·
da União e à própria Polícia Federal, determinando a sua 

interferência na apuração de qualquer modalidade de fraude 
contra o produtor rural e o crédito agócola. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito do Endividamento 
Agrícola, após sua instalação, há seis rnese~,_obteve uma vitó~ 
ria mais_significativã desde- a sua criação. 

No Palácio do Planalto, durante a entrega do relatório, 
o Presidente Itamar Franco, sensibilizado com a argumentação 
que lhe fizeram nessa importante reunião. garantiu a suspen
são das execuções das dívidas dos bancos oficiais e determinou 
a formação de um grupo de estudo formado pelo Ministro 
da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, pelo Ministro da 
Agricultura, Sinval Guazzelli e pelo Presidente do Banco do 
Brasil, Alcir CaJliari, objetivando analisar o relatório e tomar 
as providências cabíveis. 

O quadro atualmente existente, envolvendo fatores rela
cionados com o desestimulo aos investimentos no setor agrá
rio, a inadimplência de uma grande parte dos proprietários 
rurais,_ agravando as conseqüências do êxodo rural, o impasse 
criado pelo sistema financeiro, principalmente dívidas junto 
a bancos oficiais, como o Banco do Brasil, e argumentação 
de ordem legal com relação à cobrança de correção monetária 
nos empréstimos agrícolas, que não permitem o retofno neces
sário ao pagamento desses empréstimos, está a __ des_aU~r a 
inteligência, o bom senso e a criatividade 9o Governo, do 
Congresso_ e das instituições financei_ras para que s·e encontre 
uma solução, visando corrigir impropriedades realizadas no 
passado e garantir o futuro de nossa agricultura. uma atividade 
vital para nossa sobrevivência como povo, País e Nação. 

A anistia, ampla e irrestrita dos devedores e da correção 
-monetária, parece impraticável, porque representaria um va-. 
· lor acima da liquidez dos bancos credores e estimularia um 

contencioso judicial, desde 1979. envolvendo inclusive dívidas 
quitadas. Por outro lado, a atividade rural não pode_ ficar 
penhorada a dívidas presentes e futuras a juros e GOrreção 
monetária superiores aos rendimentos dos investimentos agrí
colas. 

Estou r~c_e,bendo .em meu gabinete inúmeros abaixo-as
sinados e me·moriais relativos a esta problemática, externando 
s_érias preocupaç6es com relação ao sistema bancário, ao fun
cionamento do crédito agrícola e a realidade de nossa agricul
tura e dos proprietários rurais . 

D_o_ Dr. Da1mo Valente, de Salvador, recebi uma carta 
em que alerta contra as conseqüências de uma anistia geral 
para os devedores, mas informa que no ··caso específico do 
cacau, lavoura em crise há alguns anos, que já causou o desem
prego na região de cerca de 280 mil homens, temqs casos 
em que ao tomar o empréstimo o cacauicultor tomou o equiva
lente_a 2 mil arrobasdo produto, e com a torreção monetária 
ficou devendo 3 mjl_ ar::robas. Houve, portanto, um -aumento 
de 50% da sua dívida em termos do produto, o cacau, qUe 
é a sua moeda". 

É preciso que _se encontre fOrma coerente e _justa para 
negociação dessas pendências decorre-ntes do crescente endivi
damento dos prod1,1tores rurais, causando o espectro do colap
so da nossa agricultura, e se redefina uma política criteriosa 
e viável para o crédito agrícola, que não pode ficar atrelado 
às expectativas e às especulações de rentabilidade de outros 
setores da economia e da ciranda financeira. Por esta razão 
é que originalmente os recursos nele aplicados provinham 
de captações a baixo custo, corno, por exeriJ.plo, o~ __ d_epósitos 
bancários à vista, não remunerados- aos depositantes e que 
podiam ser emprestados a juros acessíveis à atividade do cam
po, sujeita às incertezas do clima e aos caprichos qa terra. 
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Sr. Presidente. Srs. Senadores, com os trabalhos desta 
COmissão Parlamentar _de_ Inquérito. as _conclusões, as reco
mendações apresentadas e as providências determinadas pelo 
PreSidente da República, a agricultura bra-sileira passa a ter, 
neste início de 1994, melhores perspectivas para a solução 
dos seus problemas c condições mais favofáveis- para cumprir 
seu relevante papel e a função essencial que ocupa na econo
mia do País e em nosso desenvolvimento social e econõrriico, 
gerando renda, divisas, empregos e alirilentOs. 

Sr. PreSidente, encerrando as minhas palavras, eu solici
taria a V. Ex\ mais Uma vez,- providêncíàs no sentidO- de 
melhorar a iluminaÇão desta área do plenário, porque leio
com dificuldade. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência,- com respeito às conclusões da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito cri3da pelo Requerimento no 151/93-CN, 
destinada a "apurar fatos contidos nas denúncias do Sr. José 
Carlos Alves ·dos Santos referentes às ativídades de parlamen
tares, membros do Governo e representantes de- empresaS 
envolvidas na destinação de recursos da Uriião", comunica 
que a Mesa, nos termos do art. 32 do Regirrú~ritO Iriterno, 
encaminhou representação à Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, relativamente ao Sr. Senador Ronaldo Ara
gão-;conforme deliberações de 27 de janeiro e 2 de fevereiro, 
publicadas no Diário do C-ongresSo Nacional, seçaõ n: de 8 
de fevereiro. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma comunicação inadiáv_cl. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre Sena
dor Dirceu Carneiro, Concederei a palavra a V. Exa logo em 
seguida. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sr. Presidente, fiz um 
apelo a V. Ex• no final do meu discurso e ácredito que nãO 
foi ouvido. 

Solicito a V. Ex' seja providenciada uma solução para 
o problema da luminosidade desta parte do plenário. Sei qlie 
V. Ex~ tornará as providências cabíveis. e necessárias. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)--: É a segunda 
vez que V. Ex~ faz este apelo, e a Mes_a já recomendou as 
necessárias providências para que V. Ex" possa proceder à 
leitura normalmente. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Porque este local é 
onde eu me sentei em 1970, e continu·o· aqui neste fundo 
de plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - E a Mesa, 
ainda em homenagem a V. Ex", permitiu que V. Ex~ falasse 
sentado. 

V. Ex~ será atendido. 
Tem a palavra o nobre Senador DirceU-Carneiro. 0 

O SR. DIRCEU CARNRIRO (PSDB-SC. Para uma comu
nicação. Sem_revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-

· dores, também quero me solidarizar com o Senador Lourival 
Baptista pela sua ponderação e enfatizar que os índices de 
iluminação do plenário, principalmente nas áreas sob o meza
nino, são bastante_ deficientes para urna léitura mais confo:r· _ 
tável. De modo que tem toda a procedência a reclamação . 
do nosso eminente Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Repito a 
V. EX" a Mesa já determinou as necessárias proVidê.ncias. 

OSR. DIRCEU CARNEIRO- Obrigado, Sr. Presidente. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu queria re·gistrar, nesta 

rápida comunicação, uma matéria que foi publicada no jornal 
O Estado de S.Paulo~ na segunda-feira última, dia 7 de feve
reiro, que trata dos acordos nucleares com a Alemanha. 

É manchete do Estadão: "Brasil sofre pressão da Alema
nha", com o subtítulo: ''Alemães ameaçam romper acordo 
nuclear e retirar apoio para que õ Brasil consiga assento defini
tivo no Conselho de Segurança da ONU se o Senado não 
ratificar tratados nucl~res." Segue-se maté"ría de página in
terna, cujo título diz: '"'Alemanha ameaça romper acordo nu
clear", assinado pelo correspondenté William Waack, de Ber
lim. 

Sr. Presidente, esta matéria não é séria, e-não acredito 
que seja verdadeira. O correspondente, no texto que envia 
ao jornal O Estado de S. Paulo, se refere quase urna dezena 
de vezes ao Senado e faz citações genéricas de autoridades 
alemãs sem citar quais, nem como, nem onde. Isso tem todas 
as características de urna notícia plantada, dessas que se usam 
muito nas relações internacionais; às vezes o próprio pafs 
inte-ressado se utiliza_desses expedientes que não são oficiais, 
notícias plantadas com determip.ada finaliçl_ade ou interesse. 

Não é, nem creio que será, uma postura de diplomacia 
do país amigo, a Alemanha, portar-se desta maneira, oferecer 
ameaças tão primárias quanto esSas que aquí fóra-m· iégfstradas 
de romper acordos. 

O que está sendo discutido aqui no Senado Federal são 
as salvaguardas, mercê de acordos que o Brasil assinou em 
Viena e que, após assinados, vieram ao Congresso Nacional. 
Ficaram aproximadamente um ano na Câmara dos Deputados 
e, em outubro do ano passado, chegaram ao Senado Federal, 
para que a Comissão de Relação Exteriores e Defesa Nacional 
oferecesse parecer. Fui designado Relator da matéria, que 
é complexa e produz implicações profundas na vida brasileira, 
uma vez que deve viger para o resto da História do País 
-pelo menos teoricamente, 

Portanto. em se ttatando de um acordo com a Agência 
In"temacional de En"ergia Atômicã, é algo bastarite delicado 
por si s9. O Senado, q~e_ teve todo o cuidado em ex~mjnar 
a matéria e equacionar as questões pendentes, alcançou, do 
ponto de vista do interesse nacional, sucesso extraordinário 
quando tomou con!}edmento do acordo dos ajustes subsidiá
rios antes da ratificaç~o. Trata-se de -algo quase inédito em 
se tratando de relações internacionais. O Senado tem anali
sado. dentro do tempo necessário, do tempo político apro
priado, as matérias, oferecendo respostas e decisões que o 
terria requer. - · 

Esse procedimento de querer desgastar esta instituição 
perante a opinião pública brasileira é ato irresponsável desses 
jornalistas e deste jornal, que rião examinam com prOfun
didade a questão; simplesmente, no conflitO de iriteresses, 
legitimado pelo ambiente democrático brasileiro, coloca seus 
pon.tOs de viSta, iriésnlõ qüê"-Oão Sejairi·o·s rndhores para o 
nosso País. 

Sr. Presidente, repudio essas notícias plantadas, equivo~ 
cadas e inverídicas do jornal O Estado de S. Paulo, atraves 
do seu correspondente em Berlim, que -parece-me- não 
tem credencial e não está autorizado a falar pela diplomacia 
alemã. 

Por outro lado, nunca foi postura daquele país fazer amea
ças -dessa natureza, principalmente de modo tão primário e 
elementar, inadequado a um país do porte da Alemanha, 
com o qual rn~nternos relações históricas -de amizade (:! CÇ>m 
quem- sempre· temos hégocürções de resultado positivo. 
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Sr. Presidente, eram essas as conSiderações que eu gosta-
ria de fazer. , 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Dirceu Carneiro, o Sr. 
Chagas Rodrigues, /'' Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Bni V eras, su
plente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Hugo Napoleão. (Pausa.) 

Por permuta com o Senador Pedro Teixeira. concedo 
a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-[fF. Pronuncia o se-
guintt: discurso:) -Sr. Presidente, Srs. Se!J:adores: _ _ 

Agradeço ao Senador Pedro Teixeira pela permuta. 
Antes do pronunciamento. Sr. Preside_nt(_::, eu gostaria 

de registrar o sepultamento ocorrido ori(ern, no Campo da 
Esperança, do Dr. Francisco Carneiro, einpresário, cearense, 
pioneiro no Distrito Federal des~~ a ~éca9a ~e ~0. 

O Dr. Francisco Carneiro era·uma pessoa que·rida e muito 
bem relacionada no Distrito Federal. 

Além de ter sido um dos primeiros empresários do ramo 
da construção civil, o Dr. Francisco Carneiro enveredou na 
política, concorrendo às primei~~s eleições de Brasilia, em 
1986, quando se elegeu Deputado Feder"!-!, conseqüente~e_nte 
Deputado Constituinte. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex'' Um aparte? 
O SR. V ALMIR CAMPELO - Ouço com muito prazer 

V. Ex•. 
O Sr. M3Uro Benevides- Senador Valmir Campelo, recebi 

traumatizado, emocionado mesmo;a notícia do trucidamento 
do ex-Deputado Francisco Carneíró~ i:tos-so·conteffãrieO. -Ele 
que foi Lim dos desbravadores de Brasl1ia, aqui chegando na
queles primeiros i"nstarites de instalação da nova Capital da 
República, antecedendo até mesmo o ato formal de instalação 
de Brasília.-Convivi de perto com o Deputado Francisco Car
neiro ao tempo em que exercíamos o nosso mandato de Parla
mentar Constituinte: ele, eleitO por Bnlsnia, e eu;-naquela 
época, representante do Ceará, exercendO a primeira Vice
Presidênda da Assembléia Nacional Constítuinte. Posso dizer 
a V. ExJ que não foram poucas as vezes que Francisco Carneiro 
foi ão meu gabinete de Vice-Presidente d~_Assembléia Nacio
nal Constituinte para ifiteirar~se de -ininií.cias regimentais que 
se vinculavam às emendas direcionadas à autonomia de Brasí
lia. Como nós, Francisco Carneiro é um dos signatários da 
Carta de 5 de outubro de 1988. Eu me permitiria também 
lembrar a V. Ex• que ele era um dos -beneméritos da Casa 
do Ceará, instituição filantrópica que funciona nesta Cidade, 
dirigi_da exemplarmente pela nossa coestaduana, Meire Cal
moo. Portanto, foi um homem que realizou _um trabalho signi
ficativo na Capital da República. E, no momento em que . 
ele desaparece· tragicamente, desejo prantea1 a sua morte e 
enaltecer todos os méritos que ele eVidenciou, sobretudo, 
como empresário e homem público. 

O SR. VALMIR CAMPELO - Muito obrigado, nobre 
Senador Mauro Benevides. Agradeço a V. Ex~ as referências 
ao ilustre homem público, pioneiro de Brasília, Francisco 
Aguiar Carneiro. 

O Sr. Pedro Teixeira ~Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Valmir Campelo? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço, com muita atenção, 
o nobre Senador Pedro Teixeira. 

_ O_Sr. Pedro Teixeira- Nobre Senador Valmir Campelo, 
eu também não poderia deixar de registrar a minha comoção 
e a minha solidariedade à família de Francisco Aguiar Carnei
ro. um pioneiro que conheci desde 1960; junto§, trabalhamos 
em várias-iniciativas comunitárias. Fr-a.ncisCo Aguiar Carneiro. 
além de dinâmico empresário e engenheiro,_ não se enclau
surava nas suas torres, como muitos faZem; Sa{a ao _encontro 
do próximo e participava de várias iniciativas, tendo sido, 
inclusive, Presidente do Sindicato da Construção Civil. Jun
tos, colaboramos com a construção da Igreja de Santa Cruz 
e. até segunda-feira~ com todos os nossos pecados. faziamos 
parte de um curso btblico. Participávamos de várias outras 
iniciativas, tais como encontros de casais. Quero ainda ressai~ 
tar que, um certo dia, o Presidente da Federação do Comércio, 
Newton Rossi, e eu, atendendo à uma solicitação da o~ Sarah 
Kubitschek. que queria construir o Memorial JK, irldicamos 
o Francisco Aguiar Carneiro · à época era da Associação 
Come!_cial - para que pudesse agilizar a construção da obra. 
Ele tinha uma enorme multiplicidade de tarefas. Quem não 
está ocupado é porque não está faz.endo nada, e FrancisCo 
Aguiar Carneíro estava sempre octipado. Lembro~ me de que, 
naquela noite, na presença de Dona Sarah, ele relutou. mas 
acabou vencido diante_ do argumento de servir ao próximo. 

Eu até gostaria de postular aos atuais administradores do 
Memorial JK - onde o Presidente é_ venerado - monumento 
que faz parte da nossa cidade, Património Cultural da Huma
nidade, mandem gravar, com muita justiça, uma homenagem 
àquele que foi o primeiro dirigente da construçãO daquele 
prédio e que não mediu esforços para que a obra se concreti~ 
zasse. Infelizmente, não vejo lá nenhum registro nesse sentido. 
Hoje, quando se pranteia a _sua morte, vítima desse_ brutal 

assassinato, faço um apelo aos nlembros daquela institlliçâo 
e à própria pona Sarah Kubitschek, para que reconheçamos, 
o trabalho pioneiro. Também quero unir-me à Dona-Maria 
IvonildeS, ao Fausto, à Rebeca e a todos os. membros da 
família, os meus prantos de saudade e de solidariedade. Regis~ 
tro,_ també!ll, que a cidade perdeu um dos seus grandes pionei
ros. Parabéns a V. Ex~ ao registrar o aconte_cimen_to. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Sr. Presidente, com o de
poimento do nob_re: S_enador Pedro Teixeira, fica regiStrado 
nos Anais nesta Casa o falecimento do ex-Deputado Consti~ 
tuinte, Francisco Aguiar Carneiro. 

O Sr. Lourival Baptista- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

. O SR. VALMIR CAMPELO - Ouço V. Ex• com prazer, 
nobre Senador. 

O Si~: LOuríval Baptista- Eminente Senador Valmir Cam
pelo, ouÇo V. Ex~ com atençãcq~- lastimo o falecimento de 
Francisco Aguiar Carneiro, ex-Deputado que por várias vezes 
esteve _em meu gabinete fazendo solicitações para o Governo 
do Distrito Federal. Lastimo bastante o que aconteceu, a 
maneira como foi assassinado, e comungo com o pesar de 
V. Er, ilustre representante de Brasília, pela maneira trágica 
como faleceu Francisco Aguiar Carneiro, homem afável, inte
ressado nos problemas desta capital, pois por diversas vezes, 
como já disse, esteve em nosso gabinete, nada pedindo para 
ele e sim para o Distrito Federal. Faz muito bem V. EX" 
em registrar o falecimento de Francisco Aguiar Carneiro. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Muito obrigado, nobre 
Senador. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em abril do ano passado, 
com o apoio de 52 colegas Senadores, apresentei Proposta 
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de Emenda à Constituição prevendo a reeleição do Presidente 
da República, dos Goverriadores de Estarlos e dos PrefeitOs 
Municipais, aléJI!. da redução do mandato presidencial para 
4 anos. , _ . .· . 

. Com o _infció- dos lrabalhos da Revisão ConstitUcional. 
essa emenda, que já tramitava norinalmente nas. ComiSSões 
Técnicas do Senado, encontra-se também sob apreciação do 
Congresso ReViSor. --.-- --- _ __ _ . .. ____ _ 

A proposta de Emenda à Constituição;--sr. Presidente, 
Srs. Senadores, pretende dar nova redação_ ao § _so:o do _art. 
14 e ao art. 82 da Carta Magna, permitindo aos ocupantes 
de mandatos no Poder EXecutiVo a reeleição~ uma única iiez, 
para os mesmos cargos no período subseqüente. 

· Pretend~, também, fi.Xãi Ç~ quatro anos O mandatei presi
dencial, a fim de fazê-lo coincidir com o período de mandato -· 
dos Governadores. O mandato do atua_l Presidente da Repú
blica, nesse caso, encerrar-se-ia em 31 de janeiro de 1994. 

As modificações propostas perrititir"ão a C-ontinuidade de 
gestões positiVas, sem descuidar da possibilidade da interrup
ção das ges_tões, quando improfícuas. 

No meu entendimento, Sr. Presidente, Srs. Seria_dO'res, 
essa emenda está sintonizada com as tendências do _DireitO _ 
Eleitoral moderno, prati'cado nos países mais avançádos do· 
mundo, as quais estão ·voltadas para a preocupação de pehnitir 
que o eleitorado premie com o seu voto àqUeles que se houve
rem com. distinção nos riégóciOs públicos. ., -... 

No Brasil, costuma-se invocar o impedimento à reeleição 
para evitar que os detentores de cargos públicos utilizem os· 
instrumentos de poder para influir no ·resultado das eleições. 
Essa preocupação poderia se justificar em õutros tempos, não 
hoje, quando as _comunj~3.ções atingiram. níveiS espàritOSóK 
de sofistica'ção e a sociedade· tem meios efiCazeS de exercer 
pronta fiscalização .e vigilância sobre os se~t~governan.tes. 

O impedimento à reeleição tem se conStituído no Sr~sil. 
muitas vezes, em grave prejuízo à_ adminiStfações eficientes 
e operosas, interrompendo~se· obras impoitãrites por vaidade 
ou simples má vontade dos sucessores em relação a tudo quan
to receberam· de legado ·dos seus antecessores. Tornaram-se 
legendárias, nó Brasil, as' obrás inacabadaS, tanto no plano 
federal quanto nos níveiS ést<idual e muriié;ipal. 

Essa é a razão por". qúe me preo-cupéf em apreSéntàr 
a referida proposta constituCional, assegurando aos detentores 
de mandatos executivos, nos três níveis- ... federal, estadual 

e muniCipal - a oportunidade de se submeterem ao julga
mento dos seus concidadãoS sem serem alcançados pelo impe-

. J,"ativo da desincompatibilizàção, que oS ãfa·sta dos cargos, 
em prejuJzo dos bons e dinâmicos admiili"Stiadores. 

O Sr. Pedro Tebe.i_I:3_- Permite.:me·v,:_:ex~ um aparte? 
O SR. VALMJR CAMPELO · Ouçqoom atenção :V. Ex•: · . ,,. -.- '. '' 

O Sr. Pedro Teixeira-- Nobre Senador Valmir Cárnpelo, 
não tenho muita cUlpa em ficar iritei'ferindo com oS meus 
apartes, mas V.EX' ... 

O SR. V ALMJR CAMPELO - V. Ex• 'me brinda com 
l "' a sua pa avra. ~ _ , 

O Sr. Pedro Teix_eira - ... traz assurl~Os que falam ao 
meu sentimento, à minha inteligência e aolo-ni~u dever de ho
mem público. Então, não obstante os incõmÇ~dos qÚe eu possa 
gerar, tenho que fazer a íntervenção--:--

0 SR. VALMJR CAMPELO - Absolutamente, V. Ex• 
só me traz prazer com a sua palavra. 

O Sr. Pedro Teixeira- Indiscutivelmente, as leis eleitorais· 
do País, a legislação partidária é a:· rcifói'ina dos partidos 

políticos se impõem imediatamente. Precisãmos reformular, 
porque a questão da governabilidade do País está na razão 
direta de leis que prestigiem os partidos políticos e os políticos, 
que dêem- realmente ao_ público a certeza de que as leis 
políticas são feitas parã. Servir ao bem comum e que emergem 
de baixo para cirha, ou- Sejii, no interesse do povo, dentro 
do princípio coilS:titucional de que todo poder emana do povo 
e em seu nome_ será exercido. _]3, por Viã. de conseqüência, 
quandO V. Ex~ traZ um-assuntO Hlo palpitante, faço um pleito 
também .aos_· membros_da Comissão Revisional para qoe 
levem bastante a sério e estudem bem a matéria, porque penso 
que é Oportuna, veni premiar à que·m Irierece-, dá coritinuídade 
de_ trabalho a quem realmente tem condições. Essa questão 
de se dizer que se estarido no poder poder-se-ia ter mais 
força Ou não do que o concorrente e que com isso Seria 
uma concorrência iriJiiSta, ilão tem riada a ver porque, mesmo 
fora do poder. quem quer usar dos s_eus meios econômicóS, 
das forças económicas consegue seuS fins nã-õ -n!cOriléiidáveis, 
se assim tiVer ésta tendência. De manei'ra cjue os vícios do 
homem não podem ser o norte de um texto legal, porque 
a de:ficiêncía· do homem se supre, basta trocar o homem. mas 
o tex_to le,gal continua_. se um_ Sacerdote não_ corresponde à 
sua realidaçle,_-não a~b?mOs riem "t!Ocain.oS~·igrejâ, trocamos 
o sacerdote, ou mudamos de templo; com o médico, a mesma 
coisa, não condenamos a medicina por um eventual problema 
de um médico. De forma que a lef, se poderá vir evéntual
mente a atender interesses de pessoas não merecedoras, peOso 
que o poVO saberá e deverá saber, e se não sabe que aprenda~ 
a seJecionar os s·eus-cain:Hdatos, independentemente de repeti
ção ou nãó_dos seus-mandatos. É muito louvável que se traga 
à baila, que se estude uma matéria -desse teor, e que ela 
não adormeça nem· fique dormitando nas gavetas dos senhores 
donos_ das idéias do Brasil, porque essa é realmente uma idéia 
universal e que se aplic3.da aqui nos coloca entre os países 
modernos, dentro de uma lei eleitoral moderna. Quero fazer 
meu coro àqueles que já parabenizaram V. Ex~ por essa iriicia
tiva. 

O SR. VALMIR CAMPELO.- Muito obrig~do, nobre 
Senador -Pedro Teixeira:·v. Ex~. através do seu saber jurídico 
e. da Sua sensibilidade _política~ yem ratificar a nossa'_ propo~ 
sição. v. ax~ é um político módept9 •. ~tuante e sente pe-rfett~
mente essa necessidade da reeleição, que visa, com excluSi
vidade, principalmente premiar aqueles que são bons. aqueles 
que são bons, que são honestos, transparentes e competentes. 

Muito obrigado a V. Ex• . 
ProsSeguindo, Sr. Pr:esidente, di~ia que o art. 82 da meSma 

C3.ria- Constit~donal fixou ein cinCO 3.i1ós- o mandatO-do PreSi
dente ·cta República, vedada a reeleição para o perfoâo sllb-Se
qüente. As alterações que estou propondo permitirão· a cOnti
nuidade de gestões administrativas- positivas de órgãos do Po
der ExecutiVO, garaittindo a interrupção das gestões..oinípfó
fícuas, uma vez que os mandatos ficarão reduzidos a qü'ahO 
anos. Neste caso, bastará que o eleitor se recuse a peiTttitir 
a recondução do mau gestor ao cargo que ocupa, o que aç:o_n
tece, com freqüência, em países rriais desenvolvidos. 

O que se pretende, com a presente proposta de emenda 
constitucional, é dar oportunidade ao eleitorado de conservar 
boas administrações, impedindo as mudanças de gestões que 
condenam obras estratégicas ~·interrupção e ao danoso aban
dono. Se a administraçãO apreSenta bons resultados no julga
mento popular, se não há razõ_es plausíveis para a substituição, 
ela disporá de oito anos para irriplementar seus empreen
dimentos. 
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Existem atualment~ no ~rasil, Sr. frt;-$ide.n_te: inúmeros 
projetas inacabados e, por via de conseqüência, obras e equi
pamentos de alto custo expostoS à ação. Cõf:rósiva do te-mpo. 
Uma das razões notórias para a solução de continuidade de 
muitas obras importantes tem sido a mera mudança do titular 
do órgão do Poder Executivo e- o desinteresse do sucessor 
por tudo aquilo que foi des.envolvido na gestã.o.&ntecedente, 

Sempre que se suscita a hipótese da reeleição nó Br3:sil, 
surgem vozes de alerta para os riscos da utilizaçãO dos bens 
públicos e. de instrumentos dopqder._ Mui!~s. se ~sque~~IJl
de que o Brqsil sofreu vertiginosas traqsformações iJ.OS últimos 
anos, desenvolvendo modernos meios çie _comunicação que 
facilitaram a vigilância da sociedade sobre seus govern~ntes. 

Hoje em dia, quando os ventos da ética e da moralizaçá,o 
sopram em todas as direçóes, já não é possível o uso-despótiCo · 
do po~er para a p~rpetuidade dos que o ocupam. tal o rigor 
da fiscalização exercida pelos veículos de comunicação_de_ ma_s-. 
sa. Em países ricos e desenvolvidos. como os Estados Unidos 
da América, há numerosos exem pios de conhecidos Presi
dentes da República que não mereceram o favor da reelefção, 
embora alguns tenpam_ apresent~do gestõe,s,marca.l_ltf;!s ..• ·_ 

Os sinais de mudança polít~ca nQ Bra$_il_, _em rel~çã"o: áO _ 
princípio da reeleição, começam a surgir, de_ maneira vígorOsc<i, 
ganhando amplo espaço agora, nos trabalhos da Revisão Cons-
titucional. _ _ 

Por isso mesmo, Sr. -Preside.J?.te, S~. Sc::iladores, faço um 
apelo aos meus Companheiros da Câmara e do Senado para 
que reflitam maduramente a respeito dessa proposta de emen
da constitucional. Tenho a convicção de_ que esse esforço refie.- . 
xivo conduzirá a maioria a" apoiar essa intciativa. "-. ·.-- -
· Er~ o qu..e eu tinha a di7:er, Sr., ~,re_s~4ente. 

·O SR: PRESIDENTE (Beni V eras)- ·concedo a pàlavra 
ao noqre'Senador Júlio Campos. (Pausa.) 

COncedo a palavra ao· nobre Senador Gilberto Miranda. 
(Pausa.) .· 

Concedo a palavra ao nobre Senado~ Esperidíão Amin. 

· :0 SR.· ESPERIDIÃO AM.IN (PPR-sc: Pronuncia o se
gUinte discurso. Sem revisãO do ·orador.) -Sr. Presidente, 
sr;~ e Srs. Senadores, nesta oporturiidade, desejo fazei uma 
espeéi~ de_ rescaldo do procedimento IegísJ3tivo· qUe o C<?ri
gre~so Revisor levou a termo ontem. Eu tenho a ínterição 
de comentar, de refletir, sobre o significado de duas diVergên
cias que não foram superadas no cutso da votação· de ontem. 
Refiro:-me, muito, objetivamente, à discrepância que houve 
entre_O entendimento d~_~e~ ?A_rt_i~~:~J~ç,Q justiya, de outr~s 
Par(idos- o PPS, o PT, o PDT, o PSB, o PC do B e 
o PSTU -,quanto àquele expediente que foi utilizadO, ontem_, 
no Congresso RevisOr da votação em globo dos desta,ques. 
Esta é a primeira questão- que· -eu gosnltia de trazer para a 
noss~ reflexão. · '_ _ __ · -- · 

· :~segunda, já fora do procedimento legislatiVo. propria
mente dito, é a respeito das duas matérfas·em torno das qua:is 
não fói -possível, ao meu Partido, fechar o acordo coi:Ilpleto 
sobre o Fundo Social de Emergência com o Governo - refiro
me aos recursos para a educação e para a habitação popular. 

· Sobre o primeiro tema, o requerimeiltO. pãra votação em 
globo dos destaques, é lógico, tem um sentido: o de impedir 
o usO abusivo de destaques com o fim protela tório·. Mas entre 
isso, que· é um objetivo são, e aquilo que aconteceu ont~m. 
que é insano, na minha opinião, porque o que se fez ontem 

·foi bloquear qualquer divergência por mais_ procedente que 
fosse, medeia a distância entre um erro ou um-procedimento 

condenável e o bom-senso, que seria o equilíbrio. A Solução 
adotada ontem, permitida pelo Regimento, é verdade, de 
votação em globo dos destaques é uma solução autoritária 
e que vai representar graves difiçl!-_IP~des para a Revisão_ Cons
titucional, porque vai afastar do consenso Partidos ou Parla
mentares que tenham divergênciaS pOntuais em uma matéria. 
O destaque tem a finalid3de de tratar de uma divergência 
pontual que seja constatada em uma matéria coni a quã.l Possa
mos todos concordar. 

. Então trago à reflexão este tópico, porque é necessário 
que seja estabelecido o mínimO de;: condições para que a diver
gência seja: democratícamente sanada através do voto. E o· 
que se viu ontem foi o uso da votação em bloco para esconder 
u~~ ~eci~ão, e isso_ é.o pior qUe' o Parlamento J?Ode faz~r. _ - _ 

O Sr. Josaphat Marinbo- Permite-me V. Ex~ um aParte?. 

O SR. ESPEIÜDIÃO AMIN - Com a maior satisfação, 
Senador Josaphat Marinho. cujo voto, ontem, foi, como ób
vio-, merecedor dâ minha mais acurada observação. 

O Sr. Josaphat Marinho- .Muito obrigado. Permita-me 
que saliente QU€!~ ~m ___ ~o~;>~rt~ •. -o Regi_lJlent_o dO. Ç9~gresso 
~~isionista foi e_l~bo_r~do para évitar ·a divergênCia, irteSnio. 
a giy~rg_ê_ncia fun~~da. E o que resultâ_~gor_a _na -de~onstràçã,o, · 
do que V. Ex• expõe. ._ -, . - . · . 

() SR. ESPERIDIÃO AMIN ~ Concordo integralmente 
com v: Ex\ SenádOr Josaphat Marinho. Não é para evitar 
o infundado, o protelatório, o procrastinador. é para evitar 
a deliberação sobre uma que~tão ·essenci~l. Isso é uma perver- · 
s~ó::~é~i~en~al. -·,_ - . 

o sr. Jutahy Magalhães-.,. Pe~~Íte v. Ex' <1m aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMiN.:...:. Com alllaior satisfação, 
nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Também tive a oportunidade, 
ontem, de votar _contra aquele requerimento e a satisfação 
de ver todos os meus companheiros da Bahia também votareM 
contra. Votamos co_n_tra, primeirO. Pe_Iàs razões exPOStas por 
V. Ex• e pelo Senador Josapbat Marinho; aquela m<odida, 
extremamente autoritária, criará sérios problemas no deC.orrer 
da Revisão Constitu-ci~nal. Se o.nt~ITl foi favoráveL a a_Iguns. 
amanhã poderá não ser favorável a esses mesmOs._ Avisei aoS 
meus companheiros de bancada que faria essa manifestação 
através do voto co~trário, naquela opo!tunidade. Agora·, fãça
se justiça ao PS.OS porque o PSDB tentou, na discussão do 
Regimento da R,~vjsão, impugnar essa medida de se fazer 
a vot~ç_ão em g!o!>o dos destaques rejeitados pelo Relato[. 
O PSDB, através do Senador Máti9 ·covas, apresentOu ·uma 
propostã nesse sé:iltido, que foi derrotada, na época. Mas, 
por constar no Regimento, ele nãQ determina a obrigato
riedade de se aceitar o requerimento~ Então, por isso mesmo, 
manifestei-mecontra, porque meu voto, não só ontem, porque 
p~nso que deve!f~~s dar oportunidade àqueles que diver~ 
giam e que reivindicavam pontos importantes na discussão 
daquelas matérias - ã· educaçãO e a habitação; deveríamos 
dar a eles condições necessárias de discuti"r ·e decidir no voto, 
e· :Dão ·através de üma simples manifestação de uni requeri
mento não assumirmos a responsabilidade das deliberações 
individuais, caso a caso. No meu entendimento, houve tam
bém essa preocupação de ~ão assu_~irmos essa responsabi
lidade, votando o rc:rquerimento como um todo, sem que fosse 
a_veriguado como çada um pensava a respeito das matérias~ 

. como educação, ,c~mo habitação e os outros destaques. Por 
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isso, quero me congratular com V. Ex" pelo pronunciamento 
que faz, e vamos tentar, como disse o Senador Mário Covas 
ontem, mudar o Regimento nessa parte. O Regimento c! extre
mamente autoritário. Protestamos na época da votação do 
Regimento, recordo-me que, em sessão nesta Casa. manifes
tei-me e votei contrariamente a· vários pontos. Lembro-me 
que, quando houve aquela pequena Comissão do Senado, 
fiz vários manifestações contrárias àquele Regimento. A pro
posta do Senado era bem diferente daquela votada pelo Con
gresso. Oriteni., nobre Senador, perdemos essá batalha. Mas 
vamos juntar nossos esforços para modificar aquilo que está 1 

errado. - -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Nobre Senador Jutahy 
Magalhães, quero agradecer as ponderações judiciosas de V. 
EX", que colaboram objctivamente com o enunciado das mi
nhas idéias. Não estou deplorando a aprovação do Fundo. 
Votei a favor da emenda aglutinativa, ou seja, do principal 
do Fundo, mas me senti um pouco trafdo C. em parte, tambCffi 
incapaz de conduzir bem a negociação com_ o. Governo, de 
sorte a não atraiçoar os meus companheiros -de Partido, por
que, durante· todo o dia de ontem, firlnamos a nosS-a pOsição: 
vamos votar a favor do Fundo, não vamos obstruir, atendendo 
até aos reclamos do País. não apenas aos reclamos do Ministro 
da Fazenda. 

Mas temos duas divergências c queremos, democratica~ 
mente, colocá-las à decisão, para que se diga sim ou para 
que se diga não. Repito que não são duasg_u~stões menores. 

Passo para a segunda parte do meu nlOâ_isto PrO-nuncia
mento. As duas questões que, não apenas no campo do PPR~ 
mas, tenho certeza, na -maioria do Plenário, não restaram 
resolvidas, estou convencido de que se fossem à vOtação o 
resultado, pelo menos, seria muito diferente daquele que o 
painel mostrou. Por que retirar recursos do salário-educação? 

Fui, por um capricho do destino, Secretário da Educação 
do meu Estado durante pouco menos de um ano, em 1972, 
e considero-me razoavelmente estudioso do salário-educação. 

O salário-educação não é um mecanismo perfeito. Mas 
vamos imaginar o que seria do Brasil se não existisse o salário 
Educação, recurso vinculado, obrigatoriamente utilizado no 
ensino fundamental. Se não estamos bem com ele, vamos 
imaginar como estarfãmoS sem ele. 

E isso foifeito-Com alcance inclusive ao art. 212 da Consti
tuição como um todo, -afetando, portanto, conquistas coino 
a da chamada Emenda João Calmon, que engalana a biografia 
do nosso CompanhCirb, dó nOsS-o -ihiffie -senador João Cal
moo. Isso foi subtraído, sem uma decisão expressa, de cambu
lhada, mantidos no anonimato os que eram contra e os que 
eram a favor. Esta é a parte-mais TriíéJ.üf(-do requerimentO: 
colocou no mesmo saco quem era a favor e quem era contra 
a supressão de recursos do salário-educação para constituírem 
o Fundo" Social de Emergência. -

Isto não é étiCo:-Isto não é político. Porque a verdadeira 
política exige o posicionamento. 

O Sr. Josaphat Marinho- E mais, acrescente V, Ex\ 
isso é contra o -Interesse público, que é o mais grave. Mas 
ciladas outras, dessa natureza, estão preparadas para o pro
cesso de revisão. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Josaphat Mari
nho, V. Ex~ diz bem, porque V. Ex• aborda o mérito da 
questão na sua maior -profundidade. O que eu desejariã- é 
menos, eu desejaria que o Congresso decidisse: o acerto -das 
contas do País é mais importante, rte:ste-m.orn:ento, do. que 

assegurar esses recursos para o estudo fundamental, ou é me
nos importante. lsso viria ao encontro da correta observação 
que o Ministro da Fazenda fez na noite de anteontem -
diga sim- ou diga não. Não poder dizer nem sim nem não, 
isto não é democrático, isto não é ético, isto não é correto. 

Eu desejo deixar muito claro que o meu Partido não 
está triste porque foi aprovado o Fundo; pelo contrário, repito, 
eu votei a favor. Entretanto, essa matéria tinha que ser avalia
da pelo Congresso, isso não poderia passar dentro de _um 
saco onde o mérito das questões não foi sopesado. E o mérito, 
não tenho dúvida nenhuma, está resumido por V. Ex·', Senador 
Josaphat Marinho. Entendo que isso é contra o interesse públi
co, mas ·admito que se a maioria tiVesse decidído que_ neste 
momento o acerto das contas é mais importante, é uma decisão 
democrática; mas é uma decisão democrática e expressa. 

No caso da habitação popular, eu quero fazer duas distin
ções. 

·A primeira. eu quero reconhecer que o Governo tirou 
o dinheiro na hora que ia começar a ter obrigação. 

Quando foi aprovádo o IPMF - e o meu Partido não 
aprovou o IPMF, não votou a favor- houve uma composição, 
e ontem eu fiz questão de dizer isso, que abrangeu, dentre 
outros Partidos, oPT-e fiz questão de dizer até para enalte
cer a atuação do PT naquela ocasião à vinculação de 20% 
para a habitação popular. Este é um tema que me diz muito 
de perto. Um dos poucos compromissos de campanha que 
eu assumi em 90 foi o de lutar para a criação de um salário-ha~ 
bitação, copiando os molde_s do salário-Educação. 

Eu quero chamar a ate_nção do Congresso, não apena~ 
do Senado, que no dia 18 de setembro de 1992, 20 dias antes 
do seu desaparecimento, o Deputado Ulysses Guimarães apre
sentou um_ projeto de emenda à Constituição que instituía 
virtualmente o salário-habitação. 

Eu desejo que conste do meu pronunciamento esta Pro
posta de Emenda Constitucional da Câmara dos Deputados 
de n\' 131/92, firmada inicialmente pelo Deputado Ulysses 
Guimarães, que vinculava 2% da receita de impostos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
para a habitação popular. Fiz aqui" uffia rápida seleção dos 
Parlamentares que subscreveram essa emenda. Praticamente 
c_oíncidem com os que conseguiram, no IPMF. alguma coisa 
no sentido de assegurar recursos para a habitação popular. 
Os primeiros recursos seriam liberados agora. O IPMF só 
pode ser cobrado a partir de janeiro de 1994. Antes de com
pletar 45 dias, esse fluxo de recursos para a habitação popular 
está sendo abortado. Mas, o que _é pior, está sendo abortado 
no anonimato. Sem a coragem de dízer que neste momento 
não dá. Isso é que é o pior. Creio que isso acontece h uma 
família, numa sociedade pequena ou grande, num momento 
de dificuldade; num avião, temos que soltar o supérfluo; temos 
que vender bens. desfazer de património isso acontece na 
vida das pessoas e nas sociedades. _O que seria inadmissível 
numa fãmília, numa empresa ou numa sociedade é se desfazer 
de coisas com decisões tomadas à socapa, à sorrclfa, nu 
escondido. 

Quero chamar a atenção para o fato de o salário-edu
cação, que é precipua~ente destinado ao ensino, ser obriga
ção, em todas as Constituições recentes do Brasil e do mundo. 
Não há nenhuma Constituição que não determina que o ensino 
de 7 a 14 anos não é obrigação do Estado, no sentido mais 
amplo da palavra. 

E a habitação popular? Eu me poderia valer de muitas 
justificativas, mas vou fazê-lo em relação a uma que o Depu-
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tado_ Ulysses Guimarães fez quaildo .apresentoU sua emenda 
constitucional: 

Há que se considerar que a habitação social é indutora 
da melhoria das condições sociais das famni_as de baixa renda, 
em especial as moradoras das habitações subnormais. minimi
zando e. às vezes, resolvendo os problemas de saúde, bem
estar. segurança, educação, cuida~o_com_os_menores, melho
rando as condições de produtividade do trabalhador. 

Eu, que fui adversário, mas se_1p.pre a~ig<;~ __ cl.e D~pu~ado 
Ulysses Guimarães, fico impressionado com a afinidade entre 
o raciocínío que S._ Ex• expressou e o que penso ao estabelecer 
p<Ynte_ entre o salário-educação e o s.alárió--~abitação: · 

S. Ex• começa sua justifj.cação assim: 
A habitação, como a educação, é fixada constitucional

mente como de competência comum da _'[jnião, dos Estados, 
do Distrito -Federal e dos_ Municípios. __ __ --

Vejam a comparação que o Deputado Ulysses Guimarães 
fazia entre a vinculação de recursos para a educação para 
a habitação. 

Relativamente à educação, os arts. 208, 211 e _212 ·da 
Carta Constitucional disciplinam o dever do Estado no âmbito 
educacional. 

Dizia ele que a educação e_s~ava sati~eit_a pelo art. 212. 
Deixou de _ser satisfeita ontem. Ontem isso foi perdido, e 
foi perdido sem decisão, foi perdido de· caffibulhadà. · · 

E prosseguia:- - - ' o -

Regulamentando o regime de colaboração, fixando per
centuais de aplicação da parte da receita_ de impostos do siste
ma de ensino federal, estadUal c municipal. O mesmo não 
se fez no tocante à habitação-,: que, através de emenda constitu
cional, carece de ter disciplinado e regulamentado o regiro~ 
de colaboração e de aplicação compulsória de parte das recei-

·. tas dos impostos a ela direcionadas, sob pena de permanecer 
letra morta o estatuído no inciso IX do art. 23 da Constituição 
Federal. 

Em resumo, o objetivo dessa emenda era impedir que 
continuasse letra morta- o direito á habitação, estabelecen
do-lhe um recurso vinculado, o que vem rigorosamente ·ao 
encontro daquilo que entendo como salário-habitaçãO. 

Faço este registro, porque hoje o País amanheceu _com 
a primeira tentativa de recursos vinculados para a hãbitação 
-:- o IPMF- revogada. E o que era ~onsiderado invejável, 
o que era considerado padrão a ser alcançado. ou seja, a 
vinculação de rêcursos para a educação, também foi perdido. 
E o que é--piOr: ambas as vinculações foram perdidas, sem 
que o painel do Congre~so Revisor_ tivesse apont3do quem 
foram os autores da decisão. Trata-se de execução com o 
carrasco embuçado no melhor estilo medie_v.al. Cortou-Se o 
pescoço da educação_, c:-ortou-se o pescóç_o~_d~ habitaçã_u, e 
ninguém sabe quem é que fez isso. E também ninguém sabe 
se havia algum cretino contra isso. 

SintoMme frustrado, como Parlamentar, porque não pude 
registrar a minha impressão digital. Quero dizer que sou con
tra. Estou abusando da paciência dos meus companheiros 
e usando este tempo para dizer que sou contra, que vamos 
continuar protestando, no segundo turno. Eu não gostaria 
de fazer isso sem o mínimo de compreensão daqueles que 
têm o compromisso popular de representação dos seus Estados 
ou do povo brasileiro no Congresso. -

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Esperidião Amin? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Com prazer, ouço V. 
Ex-!, nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Creio que se poderia dizer, 
à base de sua fundada argumentação, que se faz mudança 
fundamental em regime de ano!Jimato. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Nobre Senador Josaphat 
Marinho, não há coisa pior do que o anonimato. Não há 
possibilidade de o anónimo ter um gesto grande. O anónimo, 
por definição, se amesquinha; por definição, quem busca o 
anonimato, não tefil_p_ossiJ.?ilidade de justjficar, de cara limpa, 
o que í~z~ ·por definição- eu diria- genética. 

O Congresso Nacional assurnill_~sa _coiSa feia do anoni
mato numa decisão de tal reperCUssão social. 

O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Esperidião Amin? -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Com prazer, ouço V. 
Ex~, nobre Senador Gilberto Miranda. 

- ~ ~ - -

O -Sr. Gilberto Miranda - Acredito que ouvir V. _Ex~ 
nesta manhã de quarta-feira é uni prazer par·a-todosos Senado
res. A lucidez de V. Ex\ as posições que tem tomado, tanto 
nesta Casa como nas reuniões do Congresso Nacional, sao 
admiráveis . ..Nobre.Senador Esperidião Amin, o que fez o 
Governo Itamar Franco até hoje? O Ooverno Itamar Franco 
tentou governar com rÍledidas provisórias, com Ministros -
salvo alguns - medíocres. Pergunto para qualquer pessoa 
qual o nome dos ':1-~l!:ais Ministros. Ninguém sabe mais. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Entre outras coisas, por
que a rotatividade não é pequena. 

O Sr. Gilberto Miranda :.__Parece ouÍra ~~is~ quando 
V. Ex" fala em rotatividade. Mas o Governo _do Presidente 
Itamar é um Gover-no -de aúa- rotat-ividade. -

Acho que o Presidente Itamar perdeu uma chance brutal 
quando chegou ao governo ... _ 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -De alta rotatividade mas 
de baixa rotação, muito atrasadO. ~ · ' 

. O SI-. Gilber"io Miranda --De _acordo com o próprio 
titular, rotação muito baixa. O Presidente Itamar Franco, 
quando chegou ao Governo_, tinha oportunidade, depois de 
~udo que passamos com o Presidente Fernando Collor, de 
tentar redesenhar o Estado, que _é .o tema do discurso que~ 
farei Jogo após o d!! V. Ex~ Temos que fazer mais com menos; 
o Governo atual, ao contrário, está faze_ndo menos com mais. 
Deixamos de inVestir em Saúde e, a partir do momento que 
desvinculamos saúde de previdência, o Ministro da Previdên
cia. virou presidenciável, porque tinha todos os recursos, e 
o da Saúde acabou-se porque não tinha recursos. Ninguém 
fala de quantos ~o~rera~ nos hospitais brasileirOs por falta 

_ de antibióticos -;-- são milhares - numa prova do que o 
Governo Itamar fez com a saúde. O que o Governo Itamar 

_ fez pela habitação'? Nada. Como V. Ex~dissenan_oit~ passada, 
fomos ~·garfad~?s~·! e __ is.so nãQ __ mudar_á, Senador_ Esperidião 
Amin, até os últifnos dias. do Governo Itamar Franco. Isso 
vai continuar até·ós últimos dias· do-Governo Itamar Franco. 
A. inflação, s.e continuar_ como está, chegará a 90, a 100%. 

_Tcll).o~ um projeto baseado em medidas provisórias, que eu 
duvido que_v_ádar certo, que tem tudo para dar errado, porque 
~m nenhum momento o Ministro da Fazenda disse que ficará 
no cargo. Ontem! aprovamos o s_eu projeto, o Fundo Social 
de Emergência. Agora, gostai-ia que o_ .Ministro, que usou 
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a televisãÕ na seguÜda-fefra, voltasse hoje, quarta-feira, para 
falar de maneira diferente do Congresso, dizendo que perma
necerá no cargo até o dia 31 de dezembro, a fim de levar 
o programa, que propôs para o País, que é uma experiência 
perigosa, e dizer que não será candidato a nada. Sabe quando 
vamos ouvir isso, Senador? Nunca. Criamos um Fundo, tira
mos dinheiro da educação, tiramos novamente dinheiro da 
habitação e o Governo continuará a só fazer prOrnessãs. O 
Governo de Itamar Franco é só de promessas, apenas de 
promessas, e nada de importante e relevante irá acontecer 
nesse Governo, a não ser que, Sua Exceléncia poderá editar 
ainda umas quarenta medidas provisórias. Acho que se não 
tentarmos, nessa Revisao Constiruac,-nal, acabar com essa fi
gura da medida provisória, o próximo Go\iéfhb- Sérá tgiiãl 
a este. Muito obrigado, nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Nobre Senador Gilberto 
Miranda, concordo com quase tudo que V. Ex• colocou, mas 
quero registrar a minha satisfação e uma pequena divergência 
sobre:_ uma expressão que V. Ex~ usou: "Nós garfamos" ou 
"Nós decidimos e foi garfado". Nós_ não decidimos. 

O Sr. Gilberto Miranda- V. Ex~ tem toda razão, não 
chegamos a decidir. Eles "garfaram". 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Isto é pior. Foi "garfado" 
por um expediente regimental, que contradiz o princípio da 
democracia e da política. 

Não há possibilidade de política -sem publicidade da deci
são. Uma decisão de apoiar alguém ou·ir em oposíção a al
guém, só é política- Se cu a tornar pública, por definição, 
porque apoio político secreto de nada adianta. Não é político! 
Não é mais político, é um oUtro tipo de apoio! Pode ser 
de outra natureza, mas político, não! 

E oposição secreta também não é política. Pode ser de 
conspiração, pode ser da guerrilha, pode ter outro teor, mas 
não é política! 

A política exige que partidos e pessoas "botem a cara 
na vitrina", em sentido figurado, exponham-se para que pos
sam ser avaliados pelos cidadãos. 

O Sr. José Richa - Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pois não, Senador. 

O Sr. JóSé-Richa- Louvo a sua preocupação, que sempre 
também foi ã minha, quanto à educação, à habitação, e a 
todas as questões sudais. Este País está" se consumindo e 
por isso, na minha opinião, já está até ·em guert~U:ivil não 
declarada. Os desníVeis sociais são ütmai:thOs, a ·cada dia mais 
se aprofundando, levando a maioria da população brasileira 
ao desespero. É muito louvável a sua-preocupação com relação 
às questões soCiais, not3.damente com a educação, com a habi
tação, com a saúde etc._ Mas é preciso que deixemos bem 
claro que a culpa do que aconteceu ontem não foi do eminente 
Ministro Fernando Henrique Cardoso, que não fez o Regi
mento, fomos nós própriOs Que o fizemoS. Não sei qual foi 
a posição de V. EX" e do_ seu Partido na hora de se votar 
e discutir o Reg"imenfo:·o meu Partido, que é o mesmo do 
Ministro Fernando Henrique Cardoso, alertou para esse dis
positivo, especialmente o do Regiiile-nto, que iria estabelecer 
um processo de discussão e de votação da Revisão Constitu
cional que não seria o mais democrático. Nós fizemos esse 
alerta. Na verdade, não foi o Ministro Fernando Henrique 
o responsável por isso, que V. Ex~ apropriadamente coloca, 
de indecisão. Não foi possível a cada um de nós assumir pes
soalmente a responsabilidade pela decisão. Com relação à 

educação, n-ão me lem~ro da parte referente à habitação, 
mas quanto à educação lembro-me que nas discussões, e isso 
feifo-fambém por V. Ex• e tantos outros Senadores e Depu
tados, lembro-me mais do Senado, onde houve discussão. 
quando essa questão foi colocada e o Ministro disse que o 
problema de zerar o déficit público era, evidentemente, o 
mais importante. Coloco até Senador, e _a minha preocupação 
com a educação vem da minha vida pública demonstrada; 
quando Prefeito, quando Governador, eu tive diretamente 
a responsabiiidã.de de administrar a educação a nível municipal 
e a nível estadual. Está aí a história que poderá demonstrar 
a minha preocupação com a educação. Apliquei rilais de 37%, 
37,5% eni média, durante os meus quatro anos de governo 
no Paraná, de toda a receita tributária recolhida, em educação. 
Só alguns anos depoís é que veio, na COnStituição âe 1988, 
a obrigação de aplicar 25%. Eu apliquei 37,5% aiiu~mente, 
anteriOr à elaboração dessa Constituição, da receita tributária 
na educação. Isso mostra a nossa preocupação com relação 
à educação. Mas confesso, com a vivência que tenho e a 
preocupação extraordinária com as questões sociais, que de 
nada adianta a gente ter recursos para a educação, enquanto 
essa maldita inflação continuar alta. Na realidade, a população 
não tem condições sequer de mandar um filho à escola. Hoje, 
e cada vez mais, a preocupação da maioria esmagadora da 
população pobre deste País é mandar o filho para a escola, 
muito mais por causa da merenda escolar do que propriamente 
pela educação. Isto é o que temos que atacar energicamente. 
A preocupação do Ministro Fernando Henrique é zerar o 
déficit público. Talvez se o Ministro tivesse recebido outros 
instrumentos, como uma parcela da retenção de recursos para 
Estados e Municípios - não predsava ser os 15% __ ---:- ou 
se tivéssemos permitido ·a tributação das grandes empresas 
e dos bancos, talvez nem precisássemos mexe.r na questão 
da educação e assim, poderíamos preservar a imposição consti
tucional da obrigação de vincular qualquer tipo de receita 
na aplicação da educação. Mas, infelizmente, isso não aconte
ceu. Por isso, precisou-se lançar mão de tudo, porque impor
tante, urgente, primordial, é realmente zerar o déficit público. 
Um país desse potencial, se o Governo não atrápalhar, cami
nha sozinho. Com toda essa bagunça, o País cresceu- 4,5% 
este ano! Então, vejã bem V. EX" que o combate à inflação 
tem como medida preliminar fundamental zerar o déficit púbi
co. Isso é uma questão fundamental para o êxito do Plano 
FHC. Apesar disso, o Ministro assumiu, nas- suas negociações~ 
o compromisso de que o investimento para à eduCação teria 
um crescimento de_ 20% com relação a 92,- e- em n'éllhurila 
hipótese o orçamento para a área de educação, para 94, seria 
menor do que o de 93, com a devida correção. O Ministro 
deixou bem claro, Senador Esperidião Amin, qual a sua posi
ção, qual a sua prioridade. E, assim mesmo, apenas por dois 
anos, quando essa obrigatorif::dade fica dispensada com rela
ção a esses recursos extras deste Plano, com vistas a zerar 
o déficit público. Mas, em última análise, louvo o discurso 
de V. Ex~. eu o estava ouvindo com bastante atenção, inclusive 
interrompi tudo para essa finalidade, porque o tema é real
mente apaixonante. V. Ex• tem um grande talento político. 
Tanto na sua vida prática e, sobretudo, na sua vida pública, 
quando exerceu a Prefeitura de Florianópolis, o Governo do 
Estado, V. Ex~ mostrou ser a educação sempre uma preocu
pação básica e fundamental. É por isso que louvo o seu discur
so. Eu queria apenas fazer essa retificação, oU esta colocação 
-V. Ex~ em nenhum momento culpou o Ministro Fernando 
Henrique. Cardoso - apenas observo que se não _fizesse 
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nenhum reparo. poderia passar à Casa e _ao CongresSO, -ficar 
nos Anais, a ihlpressão de que o culpado disso tudo foi o 
Ministro Fernando Henrique Cardoso, quando não é bem 
assim. O culpado foi o Regimento que nós próprios, na hora 
que o elaboramos, alguns por umas razões e·-oufrbs por outras, 
entendiam que esse dispositivo era-irripórtante. Aqueles que, 
por exemplo, querem mudar inteiramente o Capítulo da Or
a acreditam que ser esse dispositivo ótimo para isso. Mas 
não é bem assim: Todos temos que ter um Regimento que 
permita, democraticamente, as discussões. Em se tratando 
de assunto constitucional. tenho uma opinião, da qual não 
me afasto dela: ou fazemos a Revi_sãq e ~laboramos uma nova 
Constituição na base da negociação, do acordo, para que seja, 
efetivamente, um grande passo e que seja acatado por toda 
a sociedade ou;cntão, nem vale a pena fazer a Revisão Consti
tucionaL Essa é a minha opinião. O Regimento deve apenas 
ser um instrumento democrático para a discussão e negociação 
de todos os temas. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Meu prezado e querido 
amigo, Sr. Senador José Richa, eu acolho as observações 
de V. Ex~ e gostaria de deixar muito claro que eu não incriminei 
o Ministro; tttàK inériminó o uso desta faculdade regimental, 
que, apesar de tudo, não é ilegal. Nobre Senador José Richa, 
o uso foi adotado, apesar dos nossos inge-ntes esforços no 
sentido de um acordo em plenário. 

O Sr. José Richa- Peiffiita-fn.e, mais ~Õ::t_a vez,-~ minha 
impertinência. Quero, até, elogía:r_:9_com,portamento do nosso 
Presidente. Qualquer Regimento, por pior que seja. tem que 
ser cumprido e a Mesa, on~em, asseg_utç)U -is:So. O Senador 
Mário Covas, Ontem, falou por todos nós: se quiserem, daqui 
para frente, rever o Regimento, contemcop.osco. Vamos rever 
esse Regimento. Ag9ra, hf!.vendo Regimento, por pior que 
seja, tem que ser cumprido. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Eu gostaria de dizer, tam
bém, concordo com a sua observação sobre a forma como 
o Presidente do Senado e do Congresso Revisor conduziu, 
tanto é_ que ·eu disse isso ao Presidente quando ele mencionou: 
O que posso fazer? Entendo que a interpretação dada pelo 
Relator é questionável, mas essa é uma-matéria jurídica que 
eu preferia adotar ... 

O Sr. José Richa - Senador Espei'idião, também sou 
a favor de, em questões tão relevantes como essa, que se 
tente- o Relator poderia até mostrar boa vontade- suspen
der por alguns minutos a sessão para uina negociação. O 
Regimento, também não, é um dogma, foi_ elaborado por nós. 
O_ Deputado lJiysses Guimarães cansou de fazer isso na _Cons
tituinte, se todos conêordarn~ se não houver nenhuma objeção, 
pode-se alterar até a forma de votação. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN ~Digo-l&e mais, não pratico 
nenhuma inconfidência, se é lil:na InConfidência não é compro
metedora, vão dizer que o Presidente Humberto Lucena pro
pôs suspender a sessão por àlguns minutos_a fim de dar tempo 
para ns Parlamentares se entenderem; e, sem o entendimento, 
iria cUmprir-o que estava escrito e o que o Relator interpretava. 
Quer dizer, na verdade, o Relator não interpreta, mas conduz 
a interpretação; é claro, ·ele é o Relator, e com a força que 
o Regimento lhe deu, ele até faz mais do que conduzir, ele 
induz. Mas o Presidente teve essa preocupação. 

O uso daquilo que foi chamado ontem de patrol, foi 
um uso político, ou seja, ra-ciocinou-se nos seguintes termos: 
temos os voto~ para ganhar o requerimento de votação em 

globo, mas não temos os votos para garantir a aprovação 
.da retirada dos tópicos sobre a educação ou sobre a habitação. 

O uso político teve a_anuência dos interessados. ou seja, 
do Governo e dos seus interlocutçres, os líderes partidários 
que conduziram a matéria no plenário, não desejo mencionar 
o nome de n~nhum deles, estavam_cum_prindo_ com o S!!U 

dever. Disso resultOu, assim que quero coitei ui r as minhas 
palãvras, na minha opinião, um produto d_e legitimidade ques
tiOnável. 

Pretendemos,_antes da votação do se_gundo turno, apre
sentar novamente uma emenda aglutinativa com fundamento 
na natureza da decisão do Plenário e os destaques que possam 
permifiTquc o Congresso diga sim ou não à questão de mérito 
que V. Ex•, com absoluta honestidade e total fundamento, 
abordou, mas que eu gostaria de ver expresso !luma votação, 
não num aparte como o que V. Ex• ora me faz. 

O tema é tão complexo que daria outro discurso, porém 
o tempo já está esgotado. Entretanto, gostaria que essa ques
tão fosse debatida, que houvesse uma resultante e qualquer 
resultado que fosse, porque não seria_ànõdinio-,-letiã que ser 
acolhido; seria uma decisão da Casa. 

Agora, todos sermos responsável por uma decisão _que 
não foi tomada é duro. Mais duro ainda, mais difícil ainda, 
mais injusto ainda é para a parcela da sociedade_ que arcará 
com as conseqüências dessa decisão~ que não foi tomada. 
Isso é irónico e coloca em cheque a representação do Con
gresso Nacional. 

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr: Presidente. {Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Esperidião Amin, o Sr. 
Beni V eras, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, 
]" Vice-Presidente. 

-- Durante o discurso do Sr. Esperidião Amin, o Sr. 
Chagas Rodrigues, 1" Vice-Presidente;·-deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Luce
na, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores,_ do dia 25 de janeiro de 1994 até O dia 5 
último, o Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores, 
Luiz Inácio Lula da Silva, fez um.a_ viagem, a 3~ Caravana 
da Çidadanül, _desta vez denominada A Caravana das Águas, 
pelos Estados do Amazonas e do Pará. Visitou 26 vilas e 
cidades e também o Projeto Jari, no Pará. 

Trata-se de iniciativa de grande relevância para o Presi
dente de um partido que já tem o apoio consensual de todas 
as bases do Partido dos Trabalhadores no sentido de indicá-lo, 
em 1" de maio próximo, como candidato. _à Presidência da 
República, num encontro que ocorrerá para efeito" da conven
ção e indicação do nome para a eleição de 3 de outubro 
próximo. 

Tive a oportunidade de acompanhar Lula no trecho de_ 
Manaus até Santarém. Foi a primeira vez que fiz eSte trajeto, 
embora já conheces.$e a região de Manaus e o encontro das 
águas do Rio Negro com o Solimões. Ti,ve a oportunidade 
de conhe~~r as dificuldades enfrentadas pelas populações ri
beirinhas·~ as quais enfrentam problemas, ora das águas, ora 
das vazantes. 
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O próprio Luís Inácio Lula da Silva, juntamente com 
outros companheiros, fez urri relato dessa viagem, que passo 
a ler: 

IniciamóS --esta viagem- com· a- determinação de ouvir c 
podemos afirmar, ao fiúal desta inédita caravana, que acaba
mos de visitar dois milhões de heróis nacionais. 

O conhecimen.to íntimo de uma realidade, até hoje igno
rada pela elite brasileira, reforçoU- em- nós a certeza de que 
o futuro poderá ser radicalmente mais generoso com esta 
terra e sua gente se tivermos agora a coragem de implantar 
um projeto naciorial capaz de contemplar as questões regio-
nais, como já vimos nas caravanas anteriores. - --

As soluções para a Amazônia estão na própria região: 
esta é a principal conclusão a que chegaram quase cem homens 
e mulheres, dirigentes -políticos e partidários, religiosos, líde
res sindicais ,Eenfpre53.riais, dcntístas-·e-estudiosos da região, 
que tiveram a ventura de participar desta caravàiia-nos seus 
diferentes trechos. 

A cada noite, após os contatos, debat.es e ativídades do 
dia, esses homens e mulheres se reuniam no convés do navio, 
naquilo que chamamos de "Universidadc.da.Cidadania", para 
sistematizar cOnhecimentos com o objctiVo de podermos con
tribuir de forma coerente para·o Programa de Governo que 
apresentaremos à Nação no próxirTú)-dia 1') de Maio. 

Por isso, é coin profUndo sentimento _de _orgulho e de 
esperança que foi concluída essa viagem em Belém, trazendo 
na bagagem não só a certeza do dever cumprido, mas a serena 
convicção de que basta ter vontade prór)i-iã para transformar! 
os conhecimentos existentes. em- instrumentOs ae iiludança,

1 

i~v·e'rtendO-priofidades c traçando o destino da Amazônia, 
no rumo dos interesses da maioiia do_ seu povo e da Nação: 
brasileira, ao contrário do que_ ocorreu até_h_oje. 

Estamos, mais do que nunca, dispostns a romper um 
ciclo de dominação baseado na concentração de terra, renda 
e poder de um lado, e a fome, a ignorância e ·a Opressão 
de outro. 

Sabemos que essas transformações só serão possíveis com 
a livre organização popular e o controle da .sociedade sobre 
um Estado omisso e perdulário, trazendo para os mais distan
tes igarapés amazónicos os valores da democracia e da cida
dania. 

Para come_çar, não podemos mais fal~r numa Região 
Amazónica como se fosse uma só, comO Vêfuos nos mapas, 
tal a diversidade da realidade na s_ua imensidão, tanto na 
abundância aparente das suas riquezas_ co'nio na erosão _do 
património natUral. Ao mesmo tempo, tanto quantQ as_ dife
renças existentes entre a vida nas várzeas_.~_na te_ua__firme, 
encontramos enormes sinülaridadc:s dos problemas da região 
com os problemas nacionais, especialmente nas carências nas 
áreas de educação, saúde e abastecimento. __ " 

O que agrava teriíVêlmente as condições de vida do povo 
das mais diferentes regiões amazónicas é oTSolamento cróriico, 
a ausência de comunicação, transpoi'te, agencia-s bancárias 
oficiais e órgâos públicos, para conseguir documentos, infor
mação e participação na vida nacional. São COmuns os casos 
de aposentados que gastam até a metade dos seus proventos 
nas despesas de transportes até urna agência bancária. 

Se, de um lado, o podel central é absolutamente omisso 
no atendimento das necessidades básicas da maioria da popu
lação, de outro, permanecem os abusos do poder político 
controlado pelas oligarquias, seja sOb as mais diferentes for
mas de intiMidação da população, evitando que ela se orga-

nize, seja pelo pagamento de salários aviltantes, ameaças, 
paternalismo e desvio de verbas públicas para bolsos privados. 

Destes dois fatores resulta um quadr9 geral de abandono 
e absoluta falta de continuidade das ações e investimentos. 
Assim. passaram a fazer parte da paisagem fábricas de farinha 
sem mandioca, hospitais sem médicos, professores sem paga
mento ou recebendo até um quarto· dO salário mínimo, escolas 
em escombros, estradas sem pontes e portos sem barcos. au
mentando as dificuldades para o transporte de passageiros 
e cargas. 

A falta de opções para a população ribeirinha provoca 
o êxodo rural registrado em todas as cidades visitadas, devido 
à falta de eqUipamentos, educação e saúde, irieXistência de 
políticas agrícolas, agrárias e florestais. 

Mais do que em qualquer outra região do País, torna-se 
imperioso ãqui iniciar uni processo de reforma agrária, combi
nado com urna política -agrícola voltada para o pequeno e 
médio agricultor. 

Na oUtra ponta regiStra-s~_ a falta de opções de emprego 
nas cidades, O!J-de as prefeituras e oS governos estaduais ainda 
são os maiores empregadores. Sem projetes para a industria
lização racional de produtos locais, há aumento da violência 
urbana e_dos índices de marginalidade, agravados pela falta 
de 9pções de cultura e lazer. 

Tudo isso é o reflexo de políticas públicas perversas e 
da visão colonialista de que a Amazónia deveria ser explorada 

·para fornecer matérias-primas-para ·a resto do País e o exterior, 
sem atender primeiro as Suas próprias necessidades. Os incen
tivos fiscais foram sempre direcionados para a con-centração 
de riquezas nas mãos de poucos, sem qualquer fiscalização 
do poder público (ou pelo menos não suficientes), não respOn
dendo, desta forma, às aspirações e necessidades regionais. 

Alguns exemplos de desperdício dos recursos públicos, 
segundo os dados das pesquisas de _avaliação da Política de 
Incentivos Fiscais para a Amazônia, no período de 1975~1985: 

-do total de 700 projetes financiados para um volume 
de_ investimentos da ordem de 2 bilhões de dólares, somente 
104 encontravam-s_e em operação por ocasião da pesquisa; 

~ destes 104, dois terços apresentavam rentabilidade 
nula ou negativa; um terço com algum nível de rentabilidade, 
que alcançava o máximo de 5%; _ _ 

_--=- Jodos __ os projetes financiados juntos genim _menos 
de 1% qe mão-d~-obra ocupada pelo setor agropecuário na 
região; __ . 

-para cada dólar investido, o retorno tributário médio 
foi de dois centavos de dólar. 

Note-se que a maioria dos projetes envolvia áreas supe
riores a 100 mil hectares, constituindo-se num poderoso fa_tor 
de concentraÇão de propriedade de terras nas mãos de poucos. 
Em resumo, houve uma verdadeira orgia na utilização de 
fundos públicos_ para o financiamento de projetas priVados 
e de grandes propriedades, que geraram poucos empregos 
e poucos_ impOStoS pará a região, acelerando o processo de 
êx-odo rural e a marginalidade urbana. 

Além disso, grande parte do dinheiro desses investimen
tos foi desviada de seus objetivos, injetada na ciranda finan
ceira, inclusive pela falta de fiscalização do próprio governo. 
Enquanto esses recursos eram malbaratados pelas oligarquias 
do poder político e económico que asfixia- o desenvolvimento 
da Amazônia, faltavam verbas para o atendimento das necessi
dades básicas da população._ Desta forma, faltam recursos 
para a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) que 
p_rcvia, entre outras ações, a utilização de barcos no atencij-
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menta médico das_ populações ribeirinhas; descentralização 
da merenda escolar, que geraria empregos e permitiria o es
coamento da produção no próprio munkipio, sem raiar da
crónica ca-rência de ecJ.uipamentos de saúde e educação em 
todos os municípios visitados. 

Desde o regime militar, sem que fosse registrada qualquer 
mudança de procedimento, a política agrícola favorece os 
grandes proprietários e as empresas ag'ríco1as nacionais e mul
tinacionais em detrimento do pequeno prodl!-tor e das popula
ções tradicionais, não demarcando e/ou titulando as suas ter
ras. 

Sem uma política de transporte para o es_coamento da 
produção e uma política de crédito c preços mínimos, sem 
assistência técnica adequada, de forma a incentivar a produção 
agrícola, cresce a dependência em relação ao sul do País para 
o abastecimento d<1 região, provocando a explosão de preços. 

O ciclo de terras- arrasadas se completa com a falta de 
recursos e a destruição dos institutos de pesquisas, que deve
riam se dedicar ao desenvolvimento -de propostas concretas 
para- a agricu_IJura regional. O mesmo se dá n_o _campo da 
matriz energética, com a c;Õnstrução de megabarragens com 
conseqüênCias desastrosas para a população e_ ~Itamente lucra
tivas para as empréiteirãs, sem respeitar -o ffieió ambiente. 
Daí resulta a produção de energia subsidiada para as grandes 
empresas, em detrimento do suprimento das populações, per
manentemente submetidas a racionamentós. Não se buscaram 1 

opções alternativas para a produção de energia em pequena 
escala para o desenvolvimento de cidades, vilas e comuni
dades, o que deve ser agora uma das prioridades do novo 
governo. · 

Ao longo do caminho percorrido pela caravana foram 
~bidas centenas de documentos, contendo reivindicações, 

propostas e sugestões de entidades da sociedade civil e movi
mentos populares, dos remanescentes dos quilombos aos prin
cipaiS lideres empresariais, que serão imediatamente encami:. 
nhadas à Coordenação Geral do Programa do GOverno. 

Um fato é ceitÜ: a dramática realidade das populações 
visitadas nos mostrou a necessidade. premente da adoção de 
ações emergenciais logo nos primeiros dias ~o novo governo 
para b atendimento de carências nas áreas de saúde, educação, 
transporte _e ene~gia, paralelamente à ação permanente de 
inceritivo ab pequenO e médio produtor rural e à diversificação 
da produção. Não se pode admitir que mais de 70% dos ele
mentos consumidos na região ainda seja!Jl_ importados de ou
tras regiões do País. 

Outra prioridade destacada em todos os encontros foi 
a implantaçã_o de -pequenas indústrias __ de transformação da 
produção agrícola e extrativista acompanhada do incentivo 
de técnicas de manejo, aproveitamento integral e reCiclagem 
de recursos naturais. 

Entendemos que muitas destas ações poderiam ser adota
das desde já, sem esperar pelo governo, exatamente como 
ocorreu com o Programa de Segurança Alimentar levado pelo 
PT ao Présidente Itamar Franco, que desencadeou a Campa
nha Contra a Fome, liderada pelo companheiro Herbert de 
So_uza, Betinho. 

E por que dizemos desde já? Porque essas medidas nãda 
mais são do que o cumprimento de leis já existentes. O que 
falta ao País é um governo comprometido com a vontade 
popular e com o atendimento às necessidades básicaS do povo · 
brasileiro. Boa parte das nossaselites,_certamente a mais pode- . 
rosa e influente, pouco se preocupa com a nossa realid~de. _ 

De costas para a Aniazônia- e Colil a costa_ virada para 
o Primei-ro M1,mdo, essa elite não percebe que os caminhos 
para o nosso futuro estão aqui mesmo, reclamando investi-
mentos em pesquisas, especialmente na área da biodiversi
dade, direcionadas para atender ao novo modelo de desenvol
vimento. 

Para isso conclamamos todos os s~tores da sociedade a 
participar das discusSões do nosso Programa de Governo. cer
tos de que essa não é tarefa apenas de um partido, nem pata 
um período de cinco anos de mandato. 

A Revolução da Cidadania, _que agora desencadeamos 
com a visita aos mais de 600 munidpios em todos os Estados 
da Federação, é tarefa para uma geração e só termiilará no 
dia em que o Brasil se mostrar capaz de oferecer uma vida 
digna a todos os seus filhos, sem exceções nem pdvil~gios. 
Vamos buscar, sim, a parceria com a iniciativa privada para 
implantação de projetas vitais na área de infra-estrutura, com 
novos padrões de relacionamento, sempre j:iriorizi:mdo a açãO 
social voltada para os interesses da maioria da soberania nacio
nal. 

A Caravana das Águas_ representou para nós mais uma 
importante etapa nesse processo que procura resgatar a digni
dade e o orgulho do povo brasileiro, massacrado pelos suces
sivos_governos, mas aiilda vivo na esperança desses 2 milhões 
de heróis amazônidas, que nos re~eberarn com carinho ao 
longo dessa gratificante trave-SSia. 

Luiz Ignácio Lula da Silva, Presidente do PT, e eu visita
mos várias cidades da Região Amazônica, Manaus, Remanso, 
Itacoatiara, UfucuritUba, Maués, Boa Vista dos Ramos, Vila 
São Benedito, Barreirinha, Parintins, VH& Amazónia, Juruti, 
Oriximiná, Vlla Serrinha, Óbidos, Alenquer, Santarém. 

As cidades citadas fazem parte das visitaS -que pãfticipei. 
Daí para a frente, a Caravana da Cidadania continuou visi
tando outros Municípios: c9mo Monte Alegre, Prainha, Al
meiriin, Vila São Raimundo, Gurupá, Breves, Curralinho, 
Oeiras do Pará, Abaetetuba, Barcarena, Belém, Santa Izabel, 
Cã~fanhal, _Capanema e Monte Dourado. 

O Sr. Gilberto Miranda -Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Ouço o aparte do nobre 
Se-nador Gilberto Miranda e, em seguida, ao nobre Senador 
Amir Lando. 

O Sr. Gilberto Miranda- Senador Eduardo Suplicy, 
V. Ex• estava lendo um relatório, -~~crito pelo Presidente do 
PT, ou era um diScurso de V. Ex~? Só para eu me localizar 
nas críticas que V. Ex~ fez. 

OSR. EDUARDO SUPLICY -Pronunciei-me, relatando~ 
primeiramente que participei da Caravana da Cidadania e 
que, em seguida, leria o relatório de Luiz Ignácio Lula da 
Silya, decorrente, inclusive, da contribuição de inúmeros com
panheiros que participaram da viageiD:, como Ricardo Cottio, 
Clara Andi, Aziz Ab Sáber, Presidente da SBPC, Antônio 
Ibaiiez Ruiz, ex-Reitor da Universidade de_Brasi1ia. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - V. EX' leu o relatório 
do Lula, não foi o discurso de V. Ex~ Esse relatório que 
V. Ex~ acabou de ler é assinado pelo Lula. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois, assim, eu o identifi
quei, claro. Eu me honro de ler aqui um documento do Presi
dente Nacional do Partido dos Trabalhadores. 

O Sr. Gilberto Miranda- Senador, agradeço o esclare-
cimento. - --
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O SR. EDUARDO SUPLICY- Só para completar. esta· 
varo também presentes Marcos Luiz Barros, ex-Reltorda Uni
versidade Federal do Amazonas, enfim, inúm-eros professores. 
técnicos, Deputados e Senadores. - · . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena· 
dor Eduardo Suplicy. pediria que V. Ex~ não concedesse mais 
apartes, pois seu tempo está se esgotando. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente. apenas 
por uma questão _de atenção, pedirei aos Senadores Gilberto 
Miranda e Amir Lando que sejam breves, pois seria indelícado 
não dar a eles a oportunidade do aparte. __ 

O Sr. GilbCi"to Miranda- Permite:.me V.'Ex~ um aparte. 
nobre Senador Eduardo Suplicy? -- _ _ 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com prazer, ouÇo V. 
Ex', nobre Senador Gilberto Miranda. _ 

O Sr. Gilberto Miranda - Agradeço os esclarecimentos 
de V. Ex'. mas fito asSustado quando o· candidatO do- PT 
d_á uma ~eq~:na passada pelo Rio Amazonas e em algumas 
ctdt:des nbemnhas e faz um relatório tão crítictt, ·no sentido 
de dizer que as 71asses políticas do Amazonas são corruptas, 
que as ohgarqutas da Amazónia - por que ele foi até- ã:o 
Pará- transferem o dinheiro público para o bolso de alguns, 
quando o relatório fala que falta tudo na Amazónia, ã saber: 
pontes, escolas, etc .. Ouería saber" qi.iãl a_ solução que o PT 
dá para o problema do Amazonas? E muito fáCil passar pela 
Amazõnia_e sair dizendo que lá não há navios hospitalares 
para a~endimento à população. Estamos·-veilâo a população 
em São Paulo e no Rio_~e Janeiro morrer por falta de remédio, 
por falta de tudo. O GovernO destes Estados não faz absoluta
mente~n~da _em relação, por exemplo, à saúde. Imagine na 
Amazoma, nobre Senador Eduardo Suplicyl O IBAMA não 
deixa retirar minérios, não deixa derrubar árvores -para serem 
exportadas, não se pode fazer nada na Amazónia. A Ama
zónia tem que ficar intocáVel. Acho que v; Ex~ fem razão, 
lá falta tudo. Falta preocupação da classe política com a Ama
zônia, vontade política com a Amazônia -e com· o Nordeste. 
O que, na verdade, está faltando --e sempre fàltou_ ~ é 
vontade política. Agóra, é muito fácil para um candidato do 
P_T, em uma simples passada por alguns rios da Amazônia, 
d1zer que a c~asse política náo é séria, QUe há corrupção, 
que falta equtpamentos médicos, que não tem pontes nem 
estradas. V. Ex~ não ouviu falar em nenhum escândalo, até 
o momento, mínimo, médio ou grande na Amazónia, porque 
o Governo Federal não leva recursos_ públicos para lá. Agora, 
o Estado de São Paulo, gostaria de lembrar, sonegou, mandou 
para o Estado do Amazonas, para se beneficiar dos incentivos 
fiscais, um bilhão de dólares de notas fiscais frias, em impostos. 
Claro que o valor de notas· fiscais deve ser, pelo menos, cinco 
vezes maior do que este. Os usineii'ós, ·em riúmefO-de 74, 
do Estado de São Paulo, mandaram para o Amazonas' notas 
fiscaís frias com relação a açúcar, a óleo, etc, dizendo que 
era com isenção de impostos, e não pagarain os ImpOstoS. -

O Sr. Rachid Saldanha Derzl--' E o Lula não falou nada 
disso no relatório dele. 

. O Sr.: Gilberto Mira?da :- Agora,_V. Ex~ sabe, pois 
VIve em Sao Paulo, e devena também denunciar essa vergonha 
dos usineiros paulistas com a Zona Franca de Manaus e com 
o-Amazonas, porque mandaram para toda a Amazônia e não 
mandaram para Manaus. Mandaram para Rondônia, Usatldo 
um subterfúgio para entrar por uma porta escUsa. Senador 

Eduardo Suplicy, li, f)nalis.ei, conversei _f; meditei sO.b!S.o r~o
gram~ _do seu Parti~o. Com t()d.O o respeito que t_17n~o_ pai
V. Ex~. como trata as coisas do Estado, -pela forma como 
se comporta e traz coisas sc!'>ias para disCusSão nesta Casa: 
Deus livre o País_ do Programa do PTl Muito -obrigadO-, Séna-
dor Eduardo Suplicy. · ·· 

O SR. PRESIDENTE (Humberto L-ucena) ..,-(Fazendo 
s~ar a campainha.) O tempo de V. Ex•_já está esgOtado, 
nobre Senador. · ___ _ __ _ 

O SR.EDUARDO SUPLICY- Vou responder a ambos. 
Ouço apenas o Senador Amir Lando para, em seguida. fazer 
a consideração final. porque S. Ex~ também havia pedido 
um-aparte. Peço apenas a·oportunidade do aparte que havia 
sido soliêitado. - · 

O Sr. Amir Lando-- Sr.. Presidente, nobre senador 
Eduardo Suplicy, em primeiro" lugar eu gostaria de salientar 
um ponto impo"rtante e saudar essa viagem do candidato à 
Presidência da República, Luiz lgnácio Lula da Silva. por 
uma parte da Amazônia. eu diria assim. Acho que é muito 
importante conhecer essa realidade. porque o Brasil a desco
nhece e, sobremodo, parece-me que os governantes a desco
nhecem ainda mais. Como candidato a Presidente da Repú
~lica .• fói importante essa viãgem. Mas ela é tangencial, pode
na d1zer assim. A Amazónia é Uritã realidade exótica. típica. 
e é preciso um certo aprendizado, uma iriiciãçãó para com .. 
preendê-la. Nem sábios, como AgassiZ e tantos outros que 
percorreram a Amazônia durante meses, até anos, c.onsegui
ram ·captar essa realidade, variaram entre o êxtase, entre aqui
lo _que ela tem de grande e soberba, aquilo que ela é de 
imensidão, que causa o impacto dominador sobre o_ transeun
te. e, ao mesmo tempo, essa visão pessimista daquele que 
é abafado pela floresta. Mas, de qualquer sorte. acreditO __ que 
foi urri"início, e é isso que devemos saudar. Devo dizer que 
durante os meus 23 anos de Amazónia pude compreender, 
captar e sobretudo pude entender mais a região de_Rondónia, 
que já"é diferente do Amazonas. São condicionao.teS Clím.áticas 
onde o_ meio ainda exerce uma função muito· fOrte ·sobl-ê--o 
qualquer sorte, poderia fazer, neste momento, uma- série de 
observações. mas quanto às crítiCas periso que ·a COrfüpção 
não é privilégio da Amazônia. é um m_al nacional. Pe.mo.dq 
que não leve o Presidente Lula uma idéiã. negatiVa dós po1íti00s 
da Amazónia, eriüe os quais-neceSsariamente me fncluo·. Gos
taria de fazer uma observação: muitos políticos que honram 
este País também pertencem à Amazônia, como é o Senador 
Jarbas Passarinho que aqui se encontra e tantos outro~_nómes 
dignos que mereceriam ser c1ta4oS;- citO i;!. penas· ó_ S_ehador 
Jarbas Passarinho, simbolicamente, em nonle de todOs~-Devo 
dizer que o candidato a Presidente Luiz lgnácio Lula da· Silva 
merece o nos·so aplauso por essa iriiCiativa, é o primeit'o''Qu~e 
assim procede e por certo _vai se aprofundar muito mais ainda 
na imenSidão amazóriica. Muit<>obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Concluindo, Sr. Presi
dente, tem dito, muitas vezes, Frei Beto que a Cabeça oo.S(Uffia 
estar onde andam os pés. Ao longo das diversas Caravânas 
da Cidadania pelo Nordeste, por Rondônia, Acre, Rqraima, 

- e agora pelo Amazonas e pelo Pará, muitas vezes Lulã. 'obser
vou como seria impõrtante que pudesse estar o Presidente 
da República viSitando mais o Brasil, ficando não apenas -tanto 
tempo no Paiácio do Planalto, onde atrás de seus vidros muitas 

· vezes está a ouvir cem ou duzentas pessoas que em geral 
estão mais dizendo coisas boas, relativamente ao estado gerai 

., das cOisas do País, do que propriamente a. realidade. 
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Seria-muíto irrij)ortantê qUe PUdesse o PreSidente·d~ Re
pública conhecer de perto esta realidade. Uma ~v e~ el_eito talvez 
não seja tão fáCil pàra o· Lula fazer as viagens; tai<;;_ cotrio 
as está fazendo agora, com uma vontade de conhecer, conhe
cer no sentido de quem quer saber dos problemas, ter uma 
participação maiS cte perto, em termos de conhe_cimento do 
povo· brasileiro que, infelizmente,-está numa Condição longe 
de ser ·saudável. _ 

Então, é impottaitte que, assim'éoirio nõs, qilartdo- témos 
um amigo doente, avaliamos qúe seja impôrtá.11tc visitá-Ia" 
no hospital, é -irripoffailte que algUém que tenha essa dispo
sição de amor à Pátria, ainor aO po.vo brasileiro, tenha a 
disposição de conhecer de perto os seus problemas. 

Senador Gilberto Miranda, conheci de perto exemplos· 
da-quilo ·que á COníiSs'ão·Parlamentar de Inquérito do Orça
mento, presidida tão seria:nierite pelo Senado~ J3rbas Passa
rinho, observoU nos papéis, nos dOcumentos que nos chega
ram. 

Vou tia r um exemplo: em Alenquer. observei urrr hó~ 
pita!... 

OSR. PRESID"l:NTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor ?-duardo S~pliCy,_ pc;:ço- cjti~ conclua porque o seu tempo 
está esgotado_ há mais de lOmin. _ 

O SR. EDUARDO StrPL!tY '-- ... iriidado em I 9S7, 
construído com verbas do Govem·o Federal e que está; há 
alguns anos,· pà:rãdo. Exemplos- desta natureza observ~mos 
na 'CPI do Orçamento. É claro, como- ressaltou_ o Senador 
Amir Lando, são exemplos de inco!Teções_ que ocorrem em 
todo o País e que precisam ser corrigidas. 

o Sr: Glli>erto Miranda..:.. Senadór, o fato de estar parado 
o hospital não quer -dizer que houve corrupção· ou que· _há 
corrUpÇão. V. Ex• simpleSmente disse que o hospital está para
do. Angra está parada. Se V. Ex~ quiser, cit(,-200 obras do 
Gôve!óo Federal pàradas, onde não há corrupção, pode não 
haver corrupção. Não é porque o hospital é do Estado que 
há corrupção. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- O próprio Dep~tado 
Gi0v3iu1i',Queirói,· do EStado do Pãtá, hlfotmOu, e naquele 
Munidpio ·houve uma CPI, no âmbito da Câmara dos Verea
dores, detectando problemas sérioS. Não vou en~rar nos 4~taw 
lhes porque o Presidente já me chama atenção quanto· ao 
tempo: 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Solicito_que 
não conCetla mais apartes e que éondua, nobre Senador, por-
que temos a Ordem do Dia. · 

o·sli.." EDUARD()'SúPL!CY- Tenham certeza, Sena
dores Gilberto Miranda e Amir Lando, de que seria impor
tante que· todos nós. todos .o.s Presidentes de Partidos, os 
candidatos ·a Presidente, estivessem realizando viage·n·s 'de co
nhecimento,- de diagnóstico como esta. Da ini~ha parte, para 
mim fõi" inüito imPOrtante conhecer melhOr o Estado aqui 
representado com seriedade e dignamente por mui~os dos 
senhores representantes de toda a Região Amazónica. · 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra, para uma comuniCação âe liderança, ao nobre Sena
dor Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR- PA. Para uma 
comunicação de Liderança. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, muito obrigado. 

Pedi a palavra e sei que o nosso tempo para ·comunicação 
d_e liderança é de cipco minuto_s, mas gostaria da atençãó 
do Senador Eduardo Suplicy, do Senador Amir Lando e do 
Senador'Gilberto_Mirarida para nãO termos aparte, Sr. PreSi
dente, para não prejudicarmos o início-da Orden:t Cio Dia: 

Sobre o discurso feito pelo Senador Eduardo Suplicy e 
a leitura de um documento escorreito, muito bem redigido, 
mas cheio de possibilidades de conflito-de opiniõeS, esse que 
é atribuído ao Presidente do PT. 

Eu começiúia Peta opinião do Senador Amir ~ando, que 
diss-e·com muita propriedade. Temos tido, na ADJ~Zónia,.algu
mas inCidências de versões intelectuais que são estupefacien
tes. __ Primeiro, porque passam pôi' lá s; 6 ou 10 diaS:, saem· 
e escrevem um livro a· respeito da Ainazõnia~ e nOS qúe mora
mos lá, vivemos lá e temos lá o ~qsso um,b'igO Sabemqs.como 
é perigoso fazer essas análises a paitír' de uma vi3geiTI que 
não passa de uma coisa superficial, apesar de um grupo impor
tante de pessoas qu-e_acompanharam o Presidente do PT. 

o- Senador Amir Lando citou ·Agassiz. Eu êitária· Paul 
le Côihte', que levou 10 anos para escrever uma ·palavra a 
respeito-da região na sua maravilhosa obra L'Amazonie Brési
liene- 10 anos examinando a _área--, e,agora aparecem 
êoisas como O Inferno Verde e _outra ·c_omo Euclides .que, 
de passagem na direção da Amazônía~ escreve que, lá, vivemos 
no bochbrno de 35 graus permanentes na_ atinosfeni.." CQmà 
clima e, automaticamente, então, SOmOs levados; até, se não 
a uma vadiagem, a um desestimulo de trabalho. Essas interpre
tações· são radicais, perfunctórias. e discutíveis. 

Eni h:iuitas coisâS.que disse, o' Sen'ador.Gilberto Miranda 
terri i_rtteirà razão. IsSO não nos agra~a, não nos 3jU.t;13. :Mas 
o que se verifica, coníõ algumas m_azelãs da Am~ônia sâ6 
mazelas maiores fora da Amazóniã do Brasil. Houve o· tempo 
em que ·eu, como Oficial do Estado Maior, começava uma 
conferência qualquer, inclusive p·ará a· Escola do Estado 
Maior, para a Escola Superior de Guerra, dizendo: "0 Brasil 
é o País- amigo mais próXimo da Amazónia". Porque não 
se preocupavam conOsCo. 

Perdemos uma oportunidade .extraordin.ária, _lá, por 
exemplo, com relação à borracha, porque o Governo.Central 
nllhcá_se preocupou oom aquilo. E,_hoje, acusamos os-ingleses 
que -coffip:rãvam o qtfê? COmpravam~ a borracha com o Núcleo 
de Taba_ti:Uga para fãzef muito ma{o.r 'pesO do que ·na Verdade 
tinha. Nós éramos, ria yerdade, desonestos. 

Pois.bem, agora aparece esse problema- e pinço apenas 
·um pOnto do ·relatório assinado pelo Pre~idente do P~ -
que é uni grave eqUíVoco, Senadõ~ EdUàrdo Suplicy, é um 

1 grave equívoco provocado por uma distorção de natureza ideo
!tógica; essa de dizer que- nós temos lá, por exemplo, grandes 
barragens, e eu me teferi a uma apertas _que é Tucuruí, onde 
:também esteve, se não me engano, a caravana, nõ 'rlOTocan-
1 tiils, para dizer que lá nós fazemos o povo sofrer para· servir 
a mulihi3cionais. 

Isso é uma arrá.Hse particular feita de mafieira que eu 
não díria leviana, mas com leveza antes de se saber a yerdade. 
Quer dizer, nós gêfamos lá a maior usina hidrelétrica que 
o Brasil tem, indepe-ndente de Itaipu que é binacionaL Pois 
bem, sem ela nós n:ãb teríamos ·a possibilidade de jamais apro

, veitar, por exemplo·, o pólo aluminífez:o do Pará, que pode 
ser o pólo mais desenvolvido do mundo._ Agora, dizer que 
damos a ela uma v.a].tagem de natureza de tarifa, muito bem, 

_ nós temos uma joffít venture com o-Japão, e ~as!aria a !tÓS 

que existiSse uma jOínt ventllre com o Japão, e- nós não pode
-mos evidentemente competir com a Venezuela, que tem um 
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trabalho muito mais_Tavorávcl em matéria_ de benefício que 
aplica na _tarifa para exportação do seu produto de alumínio 
primário. 

Então, dizer isso é eVidentcmente.dizer_sob a ótica de 
pcsSOas,..que iilduziranl o Presidente do PT, indu_ziram o Sena
dor Eduardo Suplicy, que lê isso aqui, a fazer uma afirmativa 
totalmente desprovida de verdade. 

Acontece um problema em relação ao Maranhão, que 
passou a ter a Alumar, isso é diferente, maS é pieCiSó CafaCte
ri_zar ~diferença que há entre umajoint venture e urna multina-
cion,al. · 

Por outro lado, disse muito bem o Senador Gilberto Mi
randa que não teria cabimento falar Sobre a Amazônia quando 
se vê o resultado de São Paulo. Eu era Go-vernador do Pará, 
Sr. Presidente. chego lá no início -da minha aprendizagem 
política e vejo um trapiche, porque não havia porto, e um 
navio. O navio estava lá, carregando juta, esse navio f~zia 
exportação de juta para São Paulo_, c cu, de pergunta em 
pergunta, cheguei a uma conclusão: os fornecedores de juta, 
pobres colonos produtores de-JUia~-fTbeirinhos da Ainazônia, 
estavam vendendo para São Paulo pagar dentro de 160 dias 
e dessa mesma· área de São Paulo as pessoas cOmpravam o 
tecido de ania:gern para pagam_ento à vista. O que -significava 
que o' colono amaiô'nico·, o pobre colono da" Amazônia, estava 
financiando a indústria de São Paulo. 

Isso me faz lembrar uma frase do General Maurice Game
lin, que foi a única missão que lecionou o Exérdtà brasileiro, 
a missão francesa; qúando disse: "Ofici31 que sou de um EX.êr- · 
cito de um país ·qu·e tem um império, é--a p!irileira-·vez·que 
vejo a metrópole e a colônia no rri.esmo ·segmento territorial''. 
Era a primeira -vez 'que -viã. - · - -· · ' 

' ·Pedi a palavra, tirari..do partido dessa oportunidade que 
o·rneu Líder Affonso Carnargo proporciona-me, para fazer 
esse pequeno ·reparo inicial, e dizer, entretanto, que todos 
os pontos colocados pelo manifesto- isso é um verdadeiro 
manifesto político, com uma interpretação- rião nego, evi
dentemente, qué é ,muito interessante "que os~carididatos a 
Presidente possam fazer pelo menos uma·-viageril -à Amazôilia: 
mas é preciso qtiéc eles também não JQmem a nuvem por 
Juiló. E preciSO ter tt.lÍdado com as afirmatiVa!ra-partir-âe 
súperficialid8des. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)_- Sr. Presidente, ·srs_. S:r;:ri)ldores, o_ dia 
24 de janeiro está dedicado ao aposentado. N_!as neste ano. 
niais uma vez, os_aposcntados não ti\ier"am muitas razões para 
comemorar a sua data. Se obtiveram alguns ganhos em suas 
reivindicações, aó lorigo do ano transcorrido, contjnuam dis
tantes, no entanto, de ter a aposentadoria como o fnstituto 
compensatório do trabalho, esforço e dedicação despendidos 

. durante o período em que estiveram em atividade. 
O grande drama da imensa maicrria de aposentados no 

Brasil é ter de inventar, como se mágicos fossem. fórmülas 
de espichar seus vencimentos, que, cada vez mais reduzidos 
ao correr do tempo, já não satisfazcm·suas-neceS-sid3.des niíni
mas de sobrevivência e -as _de s_u_as famílias. 

A conquista da aposentadoria e o acesso às pensões repre
sentam direitos inalienáveis, de cumprimento obrigatório, fir
mados por meio de um contrato de segu~O social previamente 
acordado. Ao longo de 35 artós; mêS -a mês, -ó trabalhador 
tem seu salário cravado em dez ou mais por cento, como 

garantia -de uma velhice digna, quandO lhe escasseassem as 
forças e se tornasse precária sua saúde. O Estado, portanto, 
não lhe faz favor algum em lhe conceder os vencimentos da 
aposentadoria. Está, simplesmente, restituindo-lhe, por força 
contratual, os valores mensais alocados· pelo trabalhador à 
COnta de sua sobreviv~ncia'na: inatividade.· Desse modo, -mais 
do que um direito elementar, a aposentadoria ·deve 'Ser tida 
como o resultado do q1;1e foi depositado c 'capitalizado mensal-

--mente; dUrante os 30 ou "35 anos de 3rduo labor. · · 
No entanto, cada vez que o Governá decide mudar a 

política salarial, recaf sobre os aposentados a cotà' maior de 
sacrifício. E mesmo que protegidos pela lei, não é raro terem 
de sair às ruas ou recorrer 'à Justiça para-terem seus· direitos 
respeitados. Lembremos o triste episódio dos 147%~ e, mais 
recentemente, o caso dos 85 por cento. O fato é que o Poder 
Público desconsidera a aposentadoria: como um direito legíti
mo de quem deu os melhores_an.os.cle.suÇl juve.ntude. e maturi
dade em benefício da sociedade e do enriquecimento da .Na
ção, seja no âmbito do.setor público, seja no do setor privado._ 

O próprio Ministério da Previdência Social apontou, em 
estudo realizado por sua assessori.a técnica, _uma. perda de 
43% do valor real dos vencimentos dos aposentados e pfmsio
nistas, no período de vinte anos compreendido entre fe.ve_rejro 
de 1973 e fevereiro de 1993. Essa queda é atribuída aos· suce_s-: 
si vos expurgas feitos: nos índices de -corrcção dos .salários e 
benefícios pelos diversos planos de estabilização da economia, 
principalmente os _que foram promovidos pelos dois choques 
da equipe do governo Collor. . 

Reconhecemos que a situação mais dramátic;a peSa_ do 
lado _dos ~ap,osentados 9-o set~r. pr,i':'ado. ~~s.~n~? podemos 
consid!!ra,r, por isso, que. a situação dos aposentados do setor 
público seja uma completa. marayilhà.' EnlbOr~ ,té:nh~m eles 
a garãntia legal de se retirarem do trabalho corn.os venci
mentos integrais que percebiam em atividade, sofrem igual
mente com a instabilidàde do nosso quadro políticO ~!'jurídico. 

Tendo à frente. a sttuação' de 'peimanen_te iilstàbilidade 
de nosso quadro econômiço, de nossas políticas· Saláriais, e 
de nossa definição iristituçi6nal, propus uma emenda à Consti
tuiÇão Federal, fio 'tocante- aos ·proventOS da aposentadoria 
do servidor públicO éiVn; que modifica a 'redaçã6 do § 4~ "do 
art. 40. Estabelece esse parágr~fo qUe Os prôvenfós'da

1
aposen

tadoria setão·revistos, na mesma proporção e na mesma data, 
sempre que se modificar a remuneração dos servidoces- em 
atiVidade, incluindo-se aí_ quaisquer benefícios ou vantagens 
concedidos aos trabalhadores ativds. A minha propOsta modi
fic-a a- formulaçã-o desse parágrafo: Tazerido incluir a- palavra 
''reajustadOs"_ para que_ se tenha O eniendim~nto de que 
os proventos da aposentadoria serão -revistos ou reajustados, 
na mesma proporção e na méSma: data, sempre que fór modifi
cada a remuneração dos servidores em atividade~ 

Entendo que essa modificação fornece uma· amplitude 
de entendimento capaz de garantir o real sentido do parágrafo, 
inibindo interpretações que possam ser prejudiciais à revisão 
dos proventos da aposentadoria do servidor público. Com 
isso. fica manifesto inéu-respeito ao trabalhador do Setor públi
co~ tão injustamente malvisto. A imagem mais -costumeira 
que se faz. _da classe dos servidores- públicos, pót tonta de 
uma pequena am-ostra não--representativa do toao. é de um 
corpo de trabalhadores ineptos, pouco afeitos ao trabalho 
e dotados de um exageiado eSpírito de- Corpo no momento 
de defender seus interesses salariais. 

Reconhece-se, inclusive, a existência de declaradas-cam
panhas da grande imprensa, com vistas a denegrir a figura 
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do servidor público. Não se pode deixar de ver.em atitudes 
desse tipo um sórdido ataque à organizaçãO çlo Estad_o. !=C?IDO 
se fora ele apenas um grande e insaciável provedor de empre~ 
gos. 

Não nos esqueçamo·s de que, em passado recente. um 
aventureiro logfou chegar ao cargo máximo do Executivo. 
levantando. entre outras bandeiras. a do combate aos marajás 
do serviço público e da necessid3de d~ diminuir o tamanho 
do Estado nacional, via eXtinção de est_atais c enXugamento 
da máquina administratiVa. Esses.apelos caíram fundO no âni~ 
mo de grande parte dos eleitores, que enganosamente ~_redita~ _ 
vam o. insucesso do Governo a uma- folha salariã.I inchada · 
e recheada de servidores fantasmas. - ' 

Pouco demorou para que a Nação se estarrecesse diante 
da Verdade dos fatos e presenciasse, a cada dia, o esboroa~ 
mente do edifício do Estado e a d~terioração dos serviços 
públicos. O propalado enxugamento da rná_quina administra~ 
tiva prOduziu urna seqüêricia caótiCa de ãtos e medidas de 
discutível seriedade, que acabou por afastar do tra_ba_UI9 técni-. 
cos de reconhecida competência e inegável COntribuição à _ 
causa pública.' Ocorreu um verdadeiro êxodo, voluntário ou 
forçado. nas fileiras ·dos servidores públicos. Muitos rumiua"m 
para a iniciativa privada, outros tantos foram colocados em 
disponibilidade, alguns se afastaram por á)50Sertt3doria. Em 
conseqüência, os serviços prestados pelo E-Stado entraram em 
rota descendente, sendo mais perceptível a queda da qualidade 
do atendimento nas áreas de saúde e educação. ·-

A verdade, no entanto, não está estampada na imagem __ 
que a mídia impõe à sociedade sobre o funciOnalismo público. 
Muito peio·cbntrátio. O funcionário püblico-é um trabalhador 1 

que honra as fuilções qUe' desempenha. A despeito, iriclusiVe-. 
das nem sel!lpre ~propriadas condiçõê:S de (rabalho que o 
Estado lhe 'oferecer 

Por quantas inúmeras veZes ~jâ óUviffios Os nlédiéóS dO 
setor público reivindicarem melhori.as para oS hospitais em 
que trabalha:rn, para que possam dar assistência a um número 
maior de pessoas, com um nível de atendimerito compatível 
com os requisitos modernos da Ciência médica? Não·reçlamam 
eles apenas de seus baiXos s31ários, que Os' obriga,m ~ jorniidas 
duplas de tr.a~~Iho, cliníc~ndo aqui e_ acoJá. _Os recJamqs_ vã,_o 
desde a.f~tta de leitos até a simples rep·osição de gaze. seringas 
e medicamentos básicos.-Por quantas inúmeras vezes já oü'vi
mos também os professores e profissíonais da educação lUta
rem pela melhoria da qualidade do ensino público, que passa 
necessariamente pela garantia de uma remuneração condigna. 
e justa, capaz de conservar esses profissionais em seus postos
de trabalho, para que não se vejani obrigados a buscar comple
mentaçãO salarial em outras atividades? 

As obrigações do Estado para com a soCiedade não se 
circunscrevem a essas· duas áreas que acabo de me~cionar. 
São muitas e múltiplas e exigem um contingente_ de ~erVidorcs 
de porte suficieitte para implementá~las e dar~Ihes cumpri~ 
mento. - -- ---

Enalteço· a figura do servidor público, Sr. Presidente, 
porque a questão do funcionalismo público pertence ao rol 
dos assuntos que me tocam de perto e aos quais, em diferentes 
momentos de minha vida pública, dediquei o melhor do meu 
labor. 

Para encerrar meu pronunciamentO, VOifõ ·ao--ponto que· 
o motivou. para reforçar as razões que me1eVãram a propor 
a alteração no dispositivo constitucional qUe t.fata do reajuste 
dos proventos dos aposentados do serviço público civif, bus- -

cando, mais uma vez, sensibilizar os nobres parlamentares 
.e!p sua ação revisional para aspecto de crucial importância. _ 

O que me levou a propor tal modifiCaÇão foi constatar, 
ao longo de muitos anos, as vicissitudes por que passam OS 
funciOriáriós públicos, quer os que permanecem na atividade, 
quer os que já se retiraram de sua fUnção l_aborativa, e as 
incertezas de que vivem cercados, seja pelas contínuas altera~ 
ções da política de remuneração, seja pelas inevitáveis alter
nâncias do poder que os afetam tão diretamente. 

Além do mais, garantir definitivamente as conquistas ai~ 
cançadas por esses servidores é uma maneira de conferir reS
peito, p-restígio e recqnhe_c!mentoaos membros de tão labo
riosa:co~U:riiâade e ae tão relevant.es serviços prestados à 
sociedade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pres.ídente". 
Muito obrigado[ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR .• NELSON WEDEKIN (PDT ,~ SC. Pronuncia o 
segujnte discurso.) -;- Sr. Presidente, Sr;;; Senadoras e Srs. 
Senadores, _conforme o ifrecusável mandamento de nossa Lei 
Maior, claramente inscrito em seu artig~3\>, inciso III, .à red1,1-· 
çáo das desigualdades regionais insere-se como ."obje.tivp fÚn
darnental da República Federativa do Brasil". Para a conse
cu_ç~c;> dessa alta finalidade, ela remete, em seu artigo 43. 
à lei. co.mplementar o estabelecimento. das disposições que 
venham a ensejar a reunião das áreas ~m estágio ~e .cresci
mento,_ indicando ta~.b~m. "a composição dos organi~mps re
giánais". que· devem conduzir o processo.: - _ , . " 

--Entretanto, se a Carta, em seu "!r~igÇ> 21, inciso IX, reser~ 
va à União a competência de "elaborar e executar planos 
nacionais e regionais ,de ordenação do território e de desenvol
vimentO econômico e_ social", qualifica como indébita_. para 
os Estados federados, a prerrogativa de instituir aqueles orga
nismos _e_ de lhes fixar as atribuições. 

Expediente que .há,~pouco recebemos do Diretor-Presi
dente do Banco Regional d!! Desenvolvimento do Extremo 
Sul. José Paulo DornellesCairoli, ilustra bem a questão: neces~
sitaínos emendar a Con-stituição, e assiin legitimar nacional-: 
mente o Sistema CODESUL-BRDE. pois sendo o desenvol
vimento integrado das regiões de máximo interesse para o 
País, pela própria definição constitucional, deve __ ser deferida 
aos Estados a "competência residual e concorrente para elabo~ 
rar e executar planos regionais de desenvolvimento econômico 
e social.-.. -
- C<;>m. esse escopo,. os Governadores de Santa Catarina, · 
Mato Grosso do Sul,' Paraná e Rio Gráride do Sul, reunidos 
no Coriselho de Desênvolvimento e Integração Sul, delibe
raram, pela Resolução ~~_5f3,_ do corrente, ano, expor a argu
mentação- política, ecqr:tõmica· e jurídica que sustenta a pro
posta de alteração do indigitado artigo, seja por proposta 
da Comissão Especial-Mista que examina o problema do dese~ 
quilíbrio econômico-irife_i-~regional, seja poi' iniéiativa do Con-
gresso Revisor. - ' 

Nos termos dessa ~decisão do CODESUL, atribuir~se~ia 
"competência residual aos Estados vizinhos de se unir e legislar 
sobre elaboração e execução de planos regionais de desenvol
vimento econômico e social, podendo, para tanto, criar entida
d_es de direito público_~ de direito privado, Inclusive de auiar~ 
quias intere-staduais, para gerir os interesses cOmuns. na forina 
da lei dos respectivos Estados, respeitados os planos e a legisla
ção federal". 
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Com isso. estariam convalidados os atos constitutivos do 
CODESUL-BRDE. não __ se permitindo, ao riiCSmo tempo. 
solução de _continuidade à elevada n_ü_s~ão do Sistemã, que 
dc_sdc J96l__exc.rcc a insuhstit_u_ível promoção do desenvol
vimento integrado de :-;eus Estados-membros. Ademais, a sim
ples manutenção desses órgãos de planejam~!lto e_de execução 
dos planos de desenvol_vjmento da nossa Região supre, a con
tento, as ações do Governo Federal, no interesse d9 progresso 
do País. . . _ _____ _ . 

Parece-nos induvidoso. nesse caso, que o crescimento 
econômic_o dos Estados, além de f;\ssegurar a melhoria das 
condições sociais de suas populações, contrihuLJQrte_mente 
para a revitalização e cristalização da unidade _fcderativ.a. tal 
como vem sendo preconizada pelo Sistema CODESUL-BR
DE, desde a sua in~tituição. 

Acrescente-se, a respeito do Banco Regional de Desen
volvimento do Extremo Sul, que sua -àiãção, como Autarquia 
Interestadual, deve-se aos Atos Constitutivos subscritos p-elos 
governadores dos quatro Estados, cm 17 de outubro de 1992~ 
sendo devidamente homologados pelas respectivas Assem
bléias Legislativas. ' 

Trata-se, portanto. de órgão da Adminístr"ação Indireta, 
com a função precípua de promover o desenvolvimento sócio
econômico da Região, para o que conta, de modo exclusivo, 
com os recursos provenientes dos Orçamentos Públicos esta
duais. A sua manutenção, associado ao CODESUL, é impres
cindível à continuidade do processo de crescimento harmônico 
daquelas citadas unidades da Federação. _ 

O Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se acerca 
do tema, entendeu que, ··em termos positiVOs. dada a nossã 
estrutura federativri,'se·a criação da autãiqUia regional ultra
passa obviamente o âmbito material da autonomia 'de· cada 
Estado-membro, e da correspondente função admiÍlistrativa, 
só a Constituição Federal poderia outorg-ar a mesma eficácia 
criadora ao convênio interestadual". 

Assim. como dissemos, a alteração-do art. 21. inciso IX, 
por qualquer das duas iniciativas mencionadas. erige-se -como 
provi_dêpcia de_ justificada oportunidade e_ de reconhecida ur
gência. Por isso mesmo, e sem prejuízo·'de gestões pessoais 
junto à indigitada Comissãp Especial Mi~ta do Congre~so Na
cional, determinamos a elaboração ·de Emenda que corres
ponda, de forma plena, ao procedente pleito do SiStema: CO
DESUL-BRDE. 

Finalmente, Sr"' Senadoras, Srs. Senadores, ao requerer 
para essa proposição o inestimável apoiamento de todos os 
congressistas, desejamos recordar que. antecedendo a criação 
do Sistema CODESUL-BRDE, vivíamoS_ uma política eco
nômica altamente concentradora de recursos públicos, identi
ficada pelos investimentos prioritários no eixo Rio-São Paulo. 

Como conseqüência dessa opção go~ernamental, agrava
ram-se os desníveis regionaiS, de modo especial nas regiões 
Norte e Nordeste, fazendo surgir, no Extremo Sul do País, 
novas áreas carecentes de progresso e de bem-estar social. 
Os governadores, ao criarem o Sistema, nada mais fizeram 
do que reagir, com os meios de que dispu-nham, à injusta 
política económica imposta. 

Veja-se que, decorridas três décadas da implantação do. 
Sistema CODESUL,BRDE, a União Fede.rai ainda discrimina 
a Região Sul, posto que a tem equiparada ao S-udeste, par~, 
fins de participação nos incentivos financeiros de origem fiscal.· 
Outro dado indicativo da permanência-dessa diSi:-riminaç3o, 
que tem motivado vigorosas queixas dos governadores sulistas, 
relaciona-se à questão da representatividade proporcional da-

queles Estados, inteiramente em desacordo com a realidade 
polítiCa de Santa Catarina, do Rio Grandê do Sul, do Parahá 
e do Mato Grosso do _Sul. 

Por tudo quanto foi exposto, é lícito esperar que a anun
ciada emenda venha a merecer a mais ampla acoltlida. Afinal, 
a aut_onomia dos Estados cons_titl!-i_ O próprio fundamento do 
federalismo, que não se compatibiliza com o excessivo centra
lismo da Governo Federal. sobretudo qu-ando impedrtíVo de 
que os Estados exerçam as suas competências ou pratiqu-ein 
suas próprias políticas de desenvolvimento. 

Era o que tínhamos a dizer. Sr. Presidente. 
-· .. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL- AP. Pronuncia 
o seguinte discu~so.)-::- Sr. Pre_~id~_nte,:Sr"' e Srs. SenadoresL_ 
se o Brasil vai màl, mãis grave se torna a Situação dos Estados 
mais pobres do País. -

Apesar de todas as expectativas formadas em- torno do 
plano de estabilizaçãu econômica do Governo, o fato'é qúc 
o Bi-asil-está nó -limite- de sua resistência. A populaçãO hrasl~
leira não aguenta mais cOnviver Corri i.úri.3 inflaÇãO -tão alta 
e é lastimável observar quC o Minísfró- Fernando Henrique 
Cardoso assumiu a pasta da Fazenda com a inflaÇão situada 
em 250(, quando ela hoje já ultrapassa os 40C'k por cento. 

Existe~ é verdade, uma euforia nas bolsas de valores e 
a boa vontade da Nação em apoiar o plano económico do 
miniStrO, mas a realidade aponta um quadro bem preocupante 
no momento - um quadro de recessão, de retração na ativi
dade industrial, de inflação alta e de juros altíssimos. O IPEA 
(Instituto de Pesquisa Económica Aplicada) prevê uma queda 
de 0,4% do PIB no próximo trimestre e todo o otiniismo 
que tínhamos. no final do ano passado, em relação ao futuro 
da economia coineça a se anuviar. Isso porque há um grave 
quadro de incerteza no País. Nessa situação dejnflação alta, 
excesso de impostos, juros elevados c indefiniÇão da econo
mia, o brasileiro não consegue investir nem çomprar. Com 
isso não se estimula a principal mola propuEOra do cresci
mento econômico, que- é a ciiação·de empregos, para á expan
são do mercado consumidor. Tudo indica que a adoção da 
URV (Unidade Real de Valor) não impulsionará o cresci
mento. Ê certo que só o seu anúncio já serviu para o aumento 
preventivo de preços. 

Não estamos criticando o plano de estabilização econó
mica, mas a forma preocupante e _causadora de incertezas 
como ele vem sendo conduzido. Sabemos que o plano do 
Ministro da Fazenda é ó plano possível e que o Brasil já 
esgotou todas as alternativas heterodoxas de _salvar sua econo
mia. O plano é coerente, sobretudo porque ataca de forma 
radical o déficit público. 

Em minha opinião, o plano do ministro Fernando Henri
que Cardoso é o plano possível, mas infelizmente, como todos 
os Outros planos econômicos adotados neste País, é um Pacote 
traumático, causador de incertezas e estimulador de_ remarca
ções. Falo isso eni. nOme de um Estado já traumatizado por 
uma situação econômica dolorosa. O Amapá tem uma das 
mais baixas receitas da República e a arrecadação do ICMS 
no Estado é irrisória. 

É um Estado que depende extremamente dos repasses 
de re_cursos da União e que luta bravamente para desenvolver 
sua econorrifa extrativista, limHada praticamente a óo-áãcha, 
castanha-do-pará, madeira e mineração. É um Estado que 
depende essencialmente do Brasil para crescer. E é por isso 
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que me preocupa tanto esse clima de es_tagnação de nossa 
economia. Se o Brasil vai mal. mais grave se torna a situação 
dos Estados mais pobres do País. -

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- Rb. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr~ Presidente, Sr~s- e Srs. SenadOres, ve
nho hoje a esta tribuna para abordar uma questão da maior 
importância para os servidores públicos federais dos ex-terri
tórios, hoje à disposição dos Estados, como_ocorre em Rondô-
nia, Acre e Roraima. -

Encaminhei oficio ao ilustre Ministro-Chefe da Secretaria 
de AdminístraÇãõ -Feâeral, General Roniildo Canhim, pedin
do ao Governo providencias concretas para o setor_ de Admi
nistração de Pessoal dos ex-Territórios (APET/SAF) poder 
atender, efetivamente, à demanda de todos os assuntos rela-
cionados com esses servidores dos ex-territórios. _ 

Faço esse apelo ao Excelentíssimo Senhor MinistrO-Chefe 
da SAF uma vez que recebi ofício da Federação Interestadual 
dos Sindicatos de Trabalhadores Policiais Civis (FEIPOL), 
na qual é feito urit relato da Sítú3ção de precari~dade da 
APET/SAF. . 

Segundo fúi informado pelos dirige"rites da FEIPOL, nes~ 
se Setor da SÁF - não sei se com o conhecimento ou não 
do nobre MiniStro-, os processos de pedido de aposentadoria 
chegam a demorar mai~ de um app_ para serem analisados. 
O s_etOr não vem funciOnando a co-ntento, pois existem apenas 
dois - repito -, apenas dois funcionários para atender a 
todos os assuntos relacionados com os ~erviçÇs Públicos Fede-
rais dos ex-Terr'itór10S~ - - _ . , 

Essa situaça-o·-nao pode- continuar. :Sei (li.te -o Gener-.il
Roníildo Canhlm é um homem sério, competente e sensível, 
e que, com certeza, irá dar uma solução para esse grave proble
ma. São mais de 20 mil servidores federais dos ex-Territórios. 
Atualmente tramitam na SAF mais de um- mil e oitocentos 
processos de aposentadoria e revisão. 

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

COMPARECEM MAl$ OS SiiS. SENADORES: 

Albano Franco _ Alexandre Costa _ Alfredo Campos _ Almir 
Gabriel _ Aluízio Bezerra _ Amir Lando _Antonio Mariz _ Aureo . 
Mello _ Carlos Patrocínio _ César Dias _ é)d Saboia de Carvalho 
_ Coutinho Jorge _ Darcy --Ribeiro _ Dario Pereira _ Dirceu 
Carneiro _ Divaldo Suruagy _ Eva Blay _ Flaviano Melo _ 
Garibaldi Alves Filho_ Gerson Camata _ Guilhenne Palmeira_ 
Henrique Almeida_ Hugo Napoleão_ Humberto Lucena_ Irapuan 
Costa Júnior_ Jarbas Passarinho_ João Cahnon _João França_ 
João Rocha_ Jônice Tristão _ Josaphat Marinho __ José Fogaça _ 
José Paulo Biso! _ Júlio Campos _ Júnia Marise _ Jutahy 
Magalhães _ Lavoisier Ma_ia _ Levy Dias _ Louremberg Nunes 
Rocha _ Lucídio Porte lia _Magno Bacelar_ Mansueto de Lavor _ 
Marcio Lacerda _ Marco Maci.el _ Mário Covas _ Meira Filho _ . 
Moisés Abrão _ Nelson Carneiro _ Nelson Wedekin _ Ney 
Maranhão _ Odacir Soares _ Pedro Simon _ Rachid Saldanha 
Derzi _ Ronan Tito_ Teotónio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucen.a) - A Pfesi
dência comuriíCa que, em sessão 'interiOr, foi lido Requeri
mento n~' 65, de 1994, do Senador Onofre Quinan. solicitando 
nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno,licença 
para se ausentar dos trabal_h_os da Casa no período que men-
ciona.-- --- - - -

O requerimento deixou de ser votado naquela oportu
nidade por falta de quorum. 

Em votação o reqüerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fka Concedida a lícença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em sessão 
anterior foram lidos os Requerimentos n"s ~~_._§_6, 67, 6_8, de 
1994, dos Senadores Júlio Campos, Carlos Patrocínio, LeVY 
Dias, Divaldo Suruagy, solici_tandp_, nO$ termos do .art. 13, 
§.1'!, do Regimento Interno, licença para-ausentarem-se dos 
trab.afhps.da Casa nos períodos que mencionam. 

Os requerimentos deixaram de ser_ votados por falta de 
quorum. 

__ Em votação o Requerimento no 64, de 1994, do Senador 
Júlio Campos. 

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

Aprovado. 
Em votação o Re.querimento n" 66, de 1994, do Senador 

Carlos Patrocínio. 
Os Srs._ Senadores que o aprovam queiram perm3.riecei 

~en~ados. ~ausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n"' 67, de 1994_, do Senador 

Levy Dias. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirani pennanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprov,~qQ. , ~··~r -
Em votação o Requerimento n' 68, de 1994, do Senador 

Divaldo Suruagy. 
Os Srs. Senadores que o aprovam-queiram penúanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . . 
Aprovados os requerimentos, ficam concedidas as licen

ças solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em sessão 
extraordinária do dia 2 do corrente foi aprovado o Projeto 
de Lei da Câmara n"' 159, de 1993. Todavia, naquela oportu
nidade, deixaram de ser submetidas à votação as Emendas 
de n"'s 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Assuntos Econó
micos, como conclusão do Parecer n" 517, de 1993. 

A Presidência, não havendo objeção, submeterá as refe
ridas emendas à deliberação do Plenário. (Pausa.) 

Passa-se à votação em globo das Emendas de_ n,; 1 a 
3-CAE. . 

Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

~provadas. 
A Comissão Diretora para redação final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, redação final, oferecida pela Comissão 

Diretora, que será lida pela Sr~ P Secretárià. -
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É lida a seguinte 

PARECER n• 54, de 1994 
(Da ComisSão Dirctofa) 

Redação final das Emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n•159, de1993 (n' 2.863/92, de 1989, 
na Casa de origem.)_-

A Comissão Diretora apresenta a redação fimil das Emen
das do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n'·' J~9, de 1993 
(n• 2.863192, na Casa de _prigem), que "veda o pagamento 
de dividendos e de participações nos lucros, __ c_om __ base em 
saldo c-re-dor da conta de correção m.onetária, apurado por 
empresas controladas pelo Poder Público, e dá outras provi
dências". 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de fevereiro de 1994. 
-Humberto Lucena, Presidente - Juina Marise, Relatora 
-Nelson Wedekin- Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N• 54, de 1994 

Redação final das Emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n' 159, de 1993 (n' 2.863, de 1992, 
na Casa de origem), que 

Veda o pagamento de dividendos e de participação 
Óos lucros, com haSe em saldo credor_.d.a conta de corre
ção monetária, apurado por empresas controladas pelo 
Poder Público, e dá outras providências. 

Emenda nn 1 

(Correspôride á Emenda n' 1-CAE) 

Incluir no art. 1'.> o seguinte parágrafo ú_nico: . 
.. Art. !" .............. , .................. ~ ... ~--------.-·-
Parágrafo ·úniCo. A dcstinaÇãõJje· que trata _este 

artigo terá por limite o lucro líquido do exercíclõ." _-

Emenda n~ 2 

(Corresponde à Emenda n~ 2- CAE) 
Incluir, como parte fin-al do art. 2", a seguinte ex

pressão: 
"Art. 2" ......... "observado o disposto no 

art. 203 da Lei n" 6.404. de 15 <fe cfezembm de 1216.'' 

Emenda n~ 3 

(Corresponde à Emenda n• 3 - CAE) 

Incluir o seguinte art. 3" renumcrando-se os arts. 
3~' 49 e 5o do Projeto como arts.A" 59 e 6". 

"Art. "3" As parcelas âeS:dt13.das à consti-
tuição da reserva de lucros a realizar serão revertidas 
para a conta de lucros acumulados, na proporção em 
que forem sendo realizadas." 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus-
são a redação final. (Pausa.) -

Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão._ 
A redaçâo final é dada comq definitivamente aprovada, 

independente de votação, nos termos do art. 7"' da Resolução 
n' 110, de 1993. 

A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa. requerimentos que serão lidos pela Sr 1" Secretária. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 7!, DE !994 

Sr. Presidente, 
Requeiro a transcrição no"s Anais do iri.cluso artigo .. A 

nacionalidade da pessoa jurídica", da lavra do eminente brasi
leiro Barbosa Lima Sobrinho, publicado no Jornal do Brasil 
de 6 do corrente, e que traz à baila rumoroso debate que 
se renova no Congresso Revisor: 

Sala das Sessões_, __ 9 de fevereiro de 1994. - Senador 
-- ·- - ·--- Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO N• 72, DE 1994 

Sr. Presidente, 
_Requeiro a transcriçãJ nos Anais do inclus_o -artigo 

"DNER.1,1_ma viagem in_feliz", Jornal do Brasil de 6 do corre !l
te, da lavra da Ministra dos Transportes, Senhora Margarida 
Coimbra do Nascimento", e que põe um ponto final nas críticaS 
à transferência Provisória daquela repartição para- o - Rio 

de Janeiro: 
Sala das Sessões, em 9 de fevereiro de 1994.- Senador 

Nelson Carneiro. · 

REQUERIMENTO N• 73, DE 1994 

Requeiro a V. Ex", nos termos do art. 210 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a transcrição, nos Anais do Sena
do, do artigo - "Nas Crianças, Celeiro da Cid3dania" -, 
publicado na Gazeta do Povo, de Curifiba, no dia 29/01194, 
pá6 

Brasília, 9 de fevereiro de 1994. -Senador Jose Richa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -De acordo 
com o art. 210, § 1'·', do Regimento Interno, os rcqueriinentos 
serão submetidos ao'exame da Comissão Diretora . 

Sobre a mesa requerimentos que serão lidos pela Sr Se
cretária. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 74, DE 1994 

Com base no art. 50,§ 2•, da Constituição Federal, combi
naclp corv. ,o d!sposto no art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, formulo o presente requerimento de informa
ções a ser encaminhado ao Ministro das ComuniCdções: 

Fornecer, relatiVamente ao período dos últimos· cinco 
anos. as seguintes informações, referentes aos contratos reali
zados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: 

1) Relação das empresas contratadas pela ECT (de Bra
sHia .e da~ regionais) para fazer transporte_de malotes e serviços 
dos Correios, com o valor dos serviços; 

2) Especificar as modalidades utilizadas para seleção e 
contratação das empresas_ referidas (licitação e outras); 

3) No caso de empresas baianas, relacioná-las em separa
do, especificando os serviços-contr3fadose respectivos valores. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de i994. - Senador 
Jutahy Magalhães. 

~REQUERIMENTO N• 75, DE 1994 

Com base no art._50. § 2~', da Constit~ição Fede~al, c;~bi- -
nado com o disposto no art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, formulo o presente requerimento de infornia
çõ_es a ser encaminhado ao Ministério das Comunicações: 

Informar se a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
comprou, em Salvador, salas ou uma área para instalação
de agência no Shopping Sumaré. Em caso afirmativo. infor
mar: 
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I) Qual a área a·dquirida?--
2) Qual o valor da compra? 
3) Foi feito pagamento antecipado? Total ou parcial? 
4) Quais as datas e valores dos pagamentos? 
5) Houve licitação para aquisição da área? Se não, o 

que justificóu a dispensa? 
6) Em que cartório foi lavrada a escritura, e em que 

cartório foi efetuado o registro do imóvel? Se é verdadeira 
a informação de que a escritura foi lavrada em município 
diverso de Salvador, discriminar as razões técnicàS Para tal 
procedimento. · 

7) Especificar se a agênCia já está funcionando para aten
dimento público, e a partir de que data. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro -de 1994. - Senador 
Jutaby Magalhães. 

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

Sobre a mesa, requerimento que-será lido_ pela Sr~ _l~ 
Secretária. 

É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 76, DE 1994 

. Na forma do arLD, § 1"'.,~o Regimento Interno, requeiro 
licença para auSentar-me dos trabalhos da Casa, no período 
de .11- a 16 de fevereiro em curso, por mõiíVo de -víagem 
à Argentina. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 1994. -- Senador 
Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado 
o requerimento, fica conce~Jida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, comunicações que-se·rao lidas pela Sr" P 
Secretária. -

São lidas as seguintes 

Senhor Presidente, 
ComariiCó -a V. Ex\ nos termos do art.- 39, alínea a, 

do Regiinerito Interno_ do Senado Federal, que ausentar-me-ei 
do País para- breve -vhig-ern ao exterior {ESTãâóS: Unidos)_, no 
período de 10 a 21 do corrente mês de fevereiro. 

Sala das sessões, 9 de fevereiro de 1994. -Senador Alba
no Franco. 

Senhor Presidente, 
Na forma do disposto no art. 39, alínea a, do Regimento 

Interno, comunico a Vossa Excelência que em virtude de 
viagem à Ar_gentina, estar~i ausente dos trabalhos da Casa 
no período de 11 a 16 de fevereiro em curso. 

Aprove·ito a oportunidade para manifestar a Vossa Exce
lência protestos de grande estima e apreço. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 1994. - Senador 
Marco Maciel. 

Senhor Presidente, _ _ _ 
Nos termos do art. 39, a, do Regimento Interno do ~enado _ 

Federal, comunico a Vossa 'Excelência que estarei ausente 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Humbefto-Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 

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

do Federal, comunico a Vossa Excelência que estarei ausente 

-dos trabalhos da Casa no perímio de 6 a 13 do corrente mês. 
para breve_ viagem ao exterior. de carátcr particular. 

Cordialmente, 
Sala das Sessões,() de janeiro de 1994.- Senador Onofre 

Quinan. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- As comuni
cações lidas vão à publicação. 

O Sr. Pedro Teixeira - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

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

O SR. P(lDRO TEIXEIRA (PP- DF. Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu 
queria fazer uma apelo à Mçsa, porque desde março do ano 
passado foi aprovada uma resolução no sentido de criar a 
Corregedoria da Casa. Já vai fazer, Sr. Presidente, um ano 
e o-assunto não Voltou à baila e não foi examinado. 

O meu objetiv6 é_ solicitar à Mesa-u-ma certa celeridade 
para que se proceda às eleições de acordo com a resolução 
que foi aprovada. - . 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sabe V. 
Ex~ que esse projeto, criando a Corregc;:doria, um Corregedor, 
três Corregedores-Substitutos e mais o Código de Ética, foi 
iniciativa do Presidente. Entretanto, ainda não foi feita a elei
ção justamente pelo acúmulo de trabalhos: Congresso Nacio
nal, Congresso Revisor, Senado e Câmara. Mas esperamos, 
logo após o carnaval, na semana seguinte, fazer essa eleição 
aqui, para que, de iinediato, o Corregedor e os Corregedores
Substitutos possam exercer as Suas afribuições. 

~ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotado 
o tempo desdrlado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Sr- 1~ 
Secretária. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTô N• 77, DE !994 

Senhor Presidente, 
Nos termo-s -do _a_rt. 175, _alínea d, do B,egimento Interno, 

requeiro iriversão da Ordem do D_ia, a fim de .que as matéri~s 
constantes dos itens n<." 4, 5 e 2 seJam submetidas ao Plenáno 
em segundo, terceiro e último lugares. respectivamente. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 1994. - Senador 
Beni V eras. 

O SR. PRESil>ENTE (Humberto Lucena) -Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 
assentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Presidência retira os itens 3, 6 a 9, nos termos do 

art. 175 do Regimento Interno. 
São os seg0;inte~ os itens retirados de pauta: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 167, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia n·os termos do 
arL S•da Resolução n• 110, de 1993) 

Díscussão, em turno úni"Cõ-:-do Projeto de Lei da 
Câmara n• 167, de 1993 (n' 3.529/93, na Casa de ori
gem). que cria cargos do Grupo Processamento de úã~
dos no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria 
do Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região, e· dá 
outras· providências: (DependendO-- de Pareceres das 

- ConHss_ões de CoriStituição, Justiça e Cidadariia e de,-
Assuntos Econômicos.) -~· · -.-

. ' ' . . ' I 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 80, DE 1993 

(Tramitando em conjunto cóin os 
~\ojetos de Lei ,do,S,e,!lado n•, 97 e ),06, de )993) 

Discussão. em turno úniCo, do ProjetO-de Lei do 
Senado n~' 80, d.e 19_93, de autoria-do nobre Senador 
Jarbas Passarinho., que dispõe_sobre a obrigatoriedade 
'da adição· de inicronutrientes a:'os'j)rodutos éle 3limên
tação que especifica. e dá outras providências. 

-7-
PROJETO. DE LEI DO SENADO N• 97, DE 1993 

(Trarn.ítàndo em conjuntO.côril os -- _:,· 
Projetos de Lei do Senado n• 80 é 'l'ú6, de 1993) 

(Incluído em Qrdem do Dlã riOS téhitóS -dO. 
, , , , , , art. 3• da Resolução n• 11Q,.de.1993) 

Discussão, em turno único~ âô-'Projeto cte Lei do 
Senado n' 97, de !993, de autoria.do Senador Júlio 
Campos. que dispõe sobre a obrigatOriedade de fOrtifi
cação dos alimentos básicos e dá óU:iras providências. 
(Dependendo de parecer da Comissão ·de Assuntos So-

ciais.) __ ,,, .• 

.' ·-8-

PROJETO DE LEI DO SENADO J<ii 106, DE 1993 

(Tramitando em conjunto _com os _ 
Projetos de Lei do Senado n•' 80 e ?7, de 1993) 

(Incluído em Ordem do Dia no:( termos do 
art. 3• da Resolução n• 110, d~,l993) 

Discussão, em turD.o 'úriico, dÜ~PrõJeto de Lei do
Senado n• 106, de 1993, de autoria'do Senador Marco 
Maciel, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adição 
de micronutrientes aos produtos de alim·entação que 
especifica. (Depeildendo de parecer da Comissão_- de 
Assuntos Sociais.) ~- -------

-9-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 125, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 3• da Resolução n' 110, d~'}993) 
Discussão, em turno único,--dO--Projeto de Lei do 

Senado n~' 125, de 1993, de autoria do Senador Mário 
Covas~ que dispõe sobre número d~ candidatOs pelo 
sistema proporcional nas eleições· ile 1994. (Depen
dendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência esclarece ao Plenário que, nos termos_ do art. 64, § 
2•, da Constituição Federal, e do art. 375, inciso VIII, do 
Regimento Interno, esgotou-se no dia 22 de janeiro último 
o prazo de quarenta e cinco dias para que o Senado concluísse 
a apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n9 68, de 1993, 
constante do item 1 da pauta. Assim sendo, ficará s.Obrestada 
a deliberação sobre as demais matériaS constantes da Ordem 
do Dia se não for ultimada a votação do referido projeto 
na presente-sesSão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 1: 

PROJETO PECRE'N LEGISLATIVO N• 68, IlE !993 
. - - .. ------ --

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
ar\. 375, Vlll, do Regjmentp_Interno) 

DisCUssão, em turno único, -do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 68, de 1993 (n' 309/93, na Câmara· dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza o áovetno 
do Estado da Bahia a eXecutar, por intehnédio do Insti
tuto de Radiodifusão Educativa-da Bahia --IRDEB, 

' · na cidade de Salvador, _Estado da Bahia, se.rviço de 
radiodifusão sonora em onda média. com fins e-xcluSiva
men~e educativos. (Dependendo de parecer da Comis
são de Educação.) 

- Nos termos do art. 5', da Resolução 110, de 1993, d~signo 
o Seriador )3eni V: eras p_arâ profeiíf o parecer em~ substiiu'ição 
à Çorn1sS3o de Educitção. - - · - - --·' · '· 

o. sR.. BÉNI.VE~s (P~IiS':_ ($.'I'araprõfe[f;'l>àre-
cer.)- Sr. Presidente, Srs~ Senadores: · - - . 

I ...:.. Relatório 
Por·meio'da Mensagem Presidencial n9 37. de'1993, o 

Senhor Presidente da Repú,blica submete ao CongresSo NadO
na!, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 
§ 19 do artigo 223, da Constituição Federal. ato- constante 
do Decre~o de 15 dezembro de 1992, que autoriZa o. G6ve·rno 
do Estado da Bahia a executar, por intermédio do Instituto 
de Radiodifusão Educativa da Bahia- iRDEB, peio prazo 
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, com fins exclusivamente 
educativos, na cidade de Salvador, Estado da Bahia. 

Nos termos do§ 4'~ do art. 16 do Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795, de 31 
de outubro de 1963, a outorga será concedida mediante autori
zação do Senhor Presidente da República e formalizada sob 
a forma de' convênio, após aprovação do Congresso-Nacional, 
conforme disposto no § 39 do art 223 da Constituição Federal. 

A-do-currientação-anexada à Meris-agem-Presidericial infor
ma que o processo foi_ examinado pelos órgãos _téCô.ícOs do 
Ministério das Comunicações, constatando-se estar·-devida
mente instruído e em conformidade com a legislação perti
nente. 

O presente projeto, exaniinado pela ComissãO de Ciência 
e Tecnologia, Comun:Icação e-Informática da Câmara dos De
putados, recebeu parecer favorável de sua Rela tora~ Deputada 
Irma Passoni, e aprovação unân·ime daquela Comissão. Já 
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela 
Casa, foi considerado constitucional, jurídico e vazado em 
boa técnica legislativa. 

2 - Voto do Relator 
Regulado pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 

1963. com a redação dada pelo Decreto n• 91.837, de 25 de 
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outubro de 1985. o processo de autorização. pe1o Poder Execu
tivo. para execução de serviço de radiodifusão educativa condi
ciona-se ao cumprimento de exfgê'ncia{d1Stintas daquelas ob
servadas nos casos de concessões ou penriissõeS para explo
ração de canais comerciais de rádio e televisão. A legislação 
cita~a. em se.u·art. 13. estabelece que a outorga para explo
raçao deste tipo de serviço não depende de edital. Também 
não se aplicam à -radiodifusão educativa as exigências da Reso
lução' do Senado Federal n'' 39/92 que "dispõe sobre formali
dades e critérios para a apreciação dos atos de outorga e 
renovação de concessão·, permissão a autorização para o servi
ço de radiodifusão sondra e de sons e imagenS". 

Devido a sua especificidade, os canais de radioQifus_ão 
educativa são reservados à exploraçãO da" União.- Estados, 
Municípios, Universidades e Fundações constituídas no Brasil, 
com finalidade educativa, conforme preceitu-a ó- 3rt. 14 do 
Decreto-Lei n" 236, de 28 de fevereiro de _196_7_, que comple
mentou e modificou aLei n" 4,117, çle 27 de ~gosto de 1962 
(Código. Brasileiro de Telecomunicações) .. No. projeto .em exa
me, o Governo do_ ~stado da Bahia criou, sob. a forma de 
fundação, através da Lei Delegada Estadual n_\' 65. de }\' de 
junho de 1983, o Instituto de RadiodifusaoEducativa da Bahia 
- IRJ?EB, entidade destinada a executar o referido serviço 
de radiOdifusão educativa, em atendimento às exigênciã.s le-
gais. __ 

Tençlo_em vista, ainda, a natureza dÕ Seiviço a ser presta
do~ a·a:utórii:ação recebeu parecer favoráVel dà Fundação Ro
quette Pfntó, -órg~O do Ministério" da EdUcação e cdp Qespol-tO, .
respon~ável pelo Julgamento sobre a cnnvettiênçia da execuçãô 
de serv1ç9 ,de radiod~fusão educativa. . . ~ . . . . , . , 

Diante da regularidade dos procedimentos e .do cumpri
mento da legislação pertinente, opinarilos .Pela ·aprovaÇão des
te ato de autorização, na forma do presente Projeto de Decreto 
Legislativo. . - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

·A Presidência esclarece ao Plenário qu~. em cUmprimen~ 
to a:o Parecer n9 252,.de 1993, da Comissão de ·constituiçâo, 
Justiça e Cidadania, aprovado em 19 de se~embro daquele 
ano, e; de acordo com o art. 288, inciso IV, do Regimento 
Interno, a_matéria depende, para sua aproVaÇão, do voto 
favor~vel de 2/5 da composição da Casa, devendo a votação 
ser feita pelo processo .eletrônico. 

Peço aos Srs. Senadores que estão fóra do plenário que 
ve~ha~ ao recinto. Vamos ter votação de projeto de decreto 
legislativo que depende, para a sua aprovação, do voto favorá:-
vel de 215. da composição da Casa. · . . , 

O Sr. Màuro Benevides __:_Sr. Presidente, peço a pahivr~ 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Conc6do 
a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. - . 

OSR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, três comissões 
estão reunidas neste momento. co:iri~ já se iníCiou o prOcessO 
de votação, com a Ordem do Dia Que V. Ex~ acaba de anun
ciar, lembraria ·a V. Ex~ que fizesse cuniPrlr O Regimento, 
determinando aos Presidentes das respectivas comissões: que 
suspendessem os seus trabalhos, a fim de que os Parlamentares 
pudessem vir ao plenário e pãrtiCipar dessa votaÇão. · · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~·Peço aos 
~rs. Presidentes das Comissões Técnicas que estãO retinidas 

que cumpram o Regimento, que suspendam as reuniões até 
que possamo_s tomar ~sas deliberações em plenário. 

As providências já estão sendo tomadas.(Pausa.) 
A Presidência apela aos Srs. Senadores que estão fora 

do plenário que venham ao recinto para apreciar matérias 
de alta importância. (Pausa.) . _ -· , , 

A Presidência agUarda em plenário a Chegada dos Srs. 
Senadores que estão reunidos em Comissões-Técnicas 'e estão 
serído liberados pelos Srs. _ Preside_ntes, para proc_edermos à 
apreciação das matérias em pauta. _ 

A Presidéncia solicita a todos os Srs~ Senadores que ocu
pem os seus lugares, para que possamos dar iníCio à vOtação 
pelo sistema eletrônico. _ -,· _ - , . 

Para esclarecimento do Plenárió, ã Presidência informa 
que, em cumprimento ao Parecer n\'252, de 1993. da Comissão 
de Constituiç_ão, Justiça e Cidadania, aprovado em lo de se
tembro daquele ano, e de acordo _com o art. 288, inciso IV~ 
do Regimento Inter~10. a matéria::depende, para aprovação~ 
do voto favorável de 2/5 da composição da Casa, devendo 
a votação ser feita pelo processo eletrônico. 

ComO vota o nobre Líder do PMDB? 
r , , ~ ,, , -- , .. ~ , 1 • . _ 

.O SR. MAURO J!ENEVIDES -:::-".Sim", Sr. Presidente. 

O SR: PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PFL? 

O SR- MARCO MACIEL -"Sim". Sr. Presidente~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto L~cena)- Como vota 
o nobre Líder do PPR? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -"Sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lueena) -Como vota 
o nobre Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO -"Sim", Sr. Presidente. 

·o SR. PRESIDENTE (Humberto I,.ucena) -Como vota 
o nobr_~ L_íder PTB?. _ 

O SR. JONAS PINHEIRO -"Sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PD'J;? (Pàusa.) · · 

Conio vota o nobre Líder do PSB? (Pausa.) 
Como Vota o nObre Líder do PT? 

. ~:- - -r- . . . '. ' . ,., • .. ,-
0 SR. EDUARDO SUPLICY -"Sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto L~cena)- Cod.o vota 
o nobre Líder do PP? 

. O SR. IRAPUANÇOSTA JÚNIOR _:''Sim;;. Sr. Presi-
defiie.- · · - - -- - - - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS - "Sim":sr. Presidente. 

O SR. JUTAHY \';IAGALHÃES -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. . 

. ' 
O SR. PRESIDÉNTE (Humberto Lucena) - Concedo 

a palavra ao nobre ~epador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pela or
dem. Sem revisão 4o orador.) -Sr. Presidente, antes de 
começar a votação,_ quero comunicar que não participei da 

. discussão da matéria por estar na Comissão de Constituição. 
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Justiça e Cidadania. COnsidero que _o normal é voúr favoravel
mente à matéria, embora eu vá abster-me do voto, em razão 
de se tratar da Bahia, onde essa emissora é utilizada politica
mente pelo Governador do Estado e não apenas para atender 
aos interesses culturais do Estado. 

Porém, acho que o normal é que o Srs. Senadores votem 
a favor. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Srs. Se
nadores já podem votar. 

O SR. JONAS PINHEIRO- Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB-AP - Pela ordem. 
Sem -revisão d_o_orad_Qrj~. Presidente. alguns Senadores 
deslocam-se de seus gabinetes ao plenário, cOnforme fui infor
mado neste instante: Pedida· ã ·v. Ex~ que aguardasse um 
momento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Estamos 
aguardando, mas já há número suficiente em plenário. 

Peço aos-Srs. Senadores que votem. 
A Presidência apela aos Srs. Senadores que se manteM 

nham em plenário por mais algum tempo porque votaremos 
a indicação de duas autoridades. 

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB-SP. Pela ordem. Sem 
revisãO do orador.)- Sr. Presidente, a Liderança do PSDB 
acompanha o voto do Sr. Senador Ju.tahy Magalhães e se 
abstém da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Srs. Se· 
nadares já podem votar. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES; 

Affonso Camargo 
Albano Franco 
Alfredo Campos 
Almir Gabriel 
AmirLando 
Antonio Mariz 
Beni V eras 
Cid Saboia de Carvalho 
Dario Pereira 
Dirceu Carneiro 
Eduardo Suplicy 
Esperidião Amin 
Gerson Camata 
Gilberto Miranda 
Guilherme Palmeira 
Henrique AJmeida 
Jarbas Passarinho 
JoãoCalmon 
João França 

João Rocha 
Jonas Pinheiro 
Jônic_e Tristão 
Josaphat Marinho 
José Eduardo 
José Fogaça 
Júlio Campos 
Júnia Marise 
Lavoisier Maia 
LevyDias 
Louremberg Nunes Rocha 
Louri vai Baptista 
Lucídio Poitella 
Mansueto_de Lavor 
Mareio Lacerda 
Marco Maciel 
Mauro Benevides 
Moisés Abrão 
Nelson Carneiro 
Ney Maranhão 
PaUlo Bisol 
Pedro Simon 
RonanTito 
Saldanha Derzi 

ABS'JtM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:. 

Chagas Rodrigues 
José Richa 
Jutahy Magalhães 
Mário Covas 

O SR. PRESIDENTE (!-lumberto Lucena) ~ Votaram 
SIM 43 Srs. Senadores; e NAO O. · ·· · · 

Houve 4 abstenções. 
Total de votos: 47. 
Aprovado o projeto, a matéria vai à ComunicaÇãO' DireM -

tora para a Redação Final. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa1 redação final que será lida pela Sra 1~ Secretária. 

E lida a se"_guínte · 

PARECER N• 55, DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redaç-ão final do Projeto de DeCreto Legisbtivo 
n~ 68, de 1993 (n9 309, de 1993, na Câmara dos Depu~ 
lados). 

A Comissão Diretofã apresenta a redação final dO'PrOjeto 
de Decreto Legislativo n' 68, de 1993 (n' 309, de 1993, na 
Cârilara doi DeputadOs), que autoriza o Governo do Estado 
da Bahia a, executar, por interriiédio do Instituto de RadioM 
difusão EdUcativa da Bahia- IRDES, na Cidade de Salva~ 
dor, Estado da Bahia, serViço de radiodifusão sonora em o.nda 
média, com firis exdUSiV<iritente -educativos. 

Sala de Reuniões da Comissão; 9 de fevel:eiro de 1994: 
- Humberto Lucena, Presidente - Beni Yeras,_ Relator ---:-

-Lucídio Porte~la - Júnia Marise. 
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ANEXO AO PARECER N' 55, DE 1994 
Redação final do Projeto de Decreto_ Legislativo 

n~" 68, de 1993 (n<.> 309, de 1993, na Câmara dos Depu
tados). 

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

DECRETO LEGISLATIVO N9 :·DE 1994 

Aprova o ato que autoriza o Governo do Estado 
da Bahia a executar, por intermédio do Instituto de 
Radiodifusão Educativa da Bahia- IRDEB, na cidade 
de Salvador, Estado da Bahia, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, com fins exclusivamente educa
tivos. 

Art. 19 É aprovado o ato a que se refere o Decreto 
s/n9, de 15 de dezembro de 1992,_ que_ autoriza o Governo 
do Estado da Bahia a executar, pÇ>r íit.ter-rriedio do Instituto 
de Radiodifusão Educativa da Bahia --IRDEB, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, _serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, com fins exclusivamente educa
tivos, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia. 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo ent.r.a em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus-
são a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a· palavra. encerro á discussão. 
Em votação. -
Os Senadores que a aprovam queiram permanecer senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai â promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ...,- Peço aos 
Srs. Senadores que permaneçam· em pfeÍláriO,--pois diverSaS 
indicações de autoridades ainda serão votadas. 

Item 4: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N' 37, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 3° da Resolução n' 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 37, de 1993 (n' 346123, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo entre a 
República Federativa do Brasil, a República Argen
tina, a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade 
e Controle de Materiais Nucleares (ABA CC) e Agên
cia Internacional de Energia Atómica (AIEA) para 
aplicação de Salvaguardas, firmado em Viena, em 13 
de dezembro de 1991. (Dependendo de parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional) 

A Presidênda ·esCI3rece ao PJeriál-io que durante o prazo 
regimental foi apresentada uma emenda à proposição perante 
a Coniissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-Nos termos do ar!. 5° da Resolução n9 110, de 1993, 
-~~.:~Jiesigno oS~. Senador Dirceu Carneir~ p~ra proferir.parecer 

· .·"·~sobre o projeto e a emenda em substitUIÇãO_ à Conussão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB- SC. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, quero pedir um pouco de paciência ao Plenário do 
Senado para o assunto deste acordo, denominado quadripar
tito, por se tratar de matéria de grande importância p<irã 
o País e porque vai viger para o resto da História de nosso 
País, pelo menos do ponto de vista teórico. 

A questão das salvaguardas nucleares teve na postura 
brasileira muita cautela· no trato. O Brasil não é signatário 
do TNP (Tratado de não-Proliferação das Armas Nucleares), 
e, não o sendo, passou a fazer parte de um grupo bastante 
reduzido de nações que, igualmente ao Brasil, também não 
assinaram. Dentre esses países constavam a Corêfa: do Norte, 
África do Sul; constam ainda Israel, Paquistão, Índia. Este 
grupo que acabei de citar, sob os olhos da comunidade interna
cional, sempre foi tido como desejOso de ter a bomba atómica 
ou já detentor do arte fato nuclear. O Brasil, embora não 
tendo essa pretensão e nem detendo a bomba, sempre foi 
incluído nesse grupo de países, sofrendo restrições de muitas 
naturezas, particularmente naquilo que diz respeito à transfe
rência de tecnologias sensíveis para os nossos projetas mais 
avançados em termos tecnológicos para o desenvolvimento 
do nosso País. 

No entanto, pela Constituinte de 1988, o Brasil firmou 
na sua Carta Magna a determinação de que não vai buscar 
a bomba atómica, e para tanto, etn-nfvel interno, isso é um 
questão decidida, o Brasil não busca a construção da bomba 
atõmica; mas, por outro lado, não abre mão da tecnologia 
nuclear, visto que o domínio dessa técnica -significa o controle 
de uma linguagem por onde passam todos os aspectos mais 
avafiçàdos da tecnologia do mundo de hoje. 

Entretanto, embora tendo na Constituição essa definição, 
o nosso País_ tem sofrido, no contexto internacional, nos. acor
dos que tem realizadO com os países mais desenvolvidos, restri
ções ·constantes, em nível até de estudantes brasileiros. cursan
do universidades européias ou em outros países do Primeiro 
Mundo não terem acesso a computadores mais avançados, 
com progra~as e tec11ologias maiS sofisticadas e chegar-se 
ao ponto, quase ridículo de, na universidade, o estudante 
brasileiro. ao lado de estudantes de outros países, ficar privado 
de acessar programas de computação, apenas por serem mais 
sofisticados e o Brasil não estar inserido no contexto interna
cional das salvaguardas nucleares. 

Evidente qUe a não adesão ao TNP foi, por um aspecto, 
bastante lógico e defensável pelo nosso País, porque o TNP 
é um tratado injusto e extremamente discriminatório -fez 
bem o Brasil em nunca assiná-lo; por outro lado, o TNP 
se esgota no ano de 1995; logo, o ano que vem. Evidente
mente, é bastante razoável supor que ele seja renegociado 
e persista por um outro longo período. No entanto, não deve
mos aderir, pelo menos nos termos em que o TNP está pro
posto. 

O que fez o nosso· País? O Brasil, através de um acordo 
com -a -Argentina - pafs que também busca a tecnologia nu
clear, porém sem recorrer ao artefato da bomba - através 
de uma solução regional, talvez à semelhança da Comunidade 
Econômica Européia, que criou uma Agência para tratar desse 
assunto. a EURA TOM, também nós, brasileiros e argentinos, 
criamos um organismo regional chamado Agência Brasilei.Jo 
- Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nu
cleares_- ABACC - , para fazer o acompanhamento da 
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contabilidade dos materi<i.!S rlUCieares para os nossos dois paí~ 
ses. 

Essa Agência tem sede no Rio de Janeiro, foi definida 
pelos nossos Governos e aprovada a sua ratificação peta Co~ 
missão de Relações _Exteriores e que eStá na pauta para --o 
dia 17 de fevereiro ser apreciada por este Plenário. 

A ABA CC toma conta de toda a contabilidade dos mate
riais nucleares; tem a responsabilidade de fa~er a interme
diação entre os nossos países e a Agência Internacional, que 
será alcançado pela ratificação do chamado Tratado Quadri
partite, assim chamado porque envolve o Brasil, Argentina, 
Agência Brasil - Argentina e a Ag~l}cia ·Int~rnacional de 
Energia Atômica. - ----

Esse tratado foi assinado em dezembro de 91. em Viena, 
depois de uma decisão do Congresso_ Nacional, e aconteceu 
num período em que pudemos alcançar um bom nível_ de 
qualidade desse Tratado, resguardando os interesses_ brasi~ 
leiros, sobretudo nesse contexto tão disputado e de tantas 
pressões-que são o_ mundo das tecnologias avançadas, particu
larmente e')tá ligada a armas nucleares. 

No Brasil, uma vez assinado esse Tratado. o Executivo 
o envia ao Congresso Nacional que teve na Câmara uni exaüs
tivo debate; perdurou a sua tramitação na Câmara dos Depu
tados por algo em torno de um _ano e~ em outubro do ano 
passado, veio ao Senado. Na Comissão de Relações Exteriores 
fomos designados para relatar_esta matéria que, por se revestir 
de muita complexidade e com repercussões profundas no futu
ro, tivemos a cautela de estudar o assunto profundamente, 
convocando as autoridades brasileiras pãr'a-uma audíência pU~ 
blica, compondo todos os setores da sociedade -_os favorá-. 
veiS, os contrários, os ·que haviam colocado reparos a essa 
matéria - e estabelecemos um debate, exatamei].te dentro 
do tempo político necessário para que a Nação tomasse ·conhe
cimento da gravidade dos assuntos a serem delib~rados e para 
que, através do conflito de interesses, fosSem levantadas ques~ 
tões, positivas ou negat~vas, p_ara a ~o~pleta instrução e, por~ 
tanto, nos habilitando a deliberar sobre a matéria. 

A primeira questão que nos foi posta· por estã realidade 
foi de que a cada _tr_atado internacioõ._al desta natureza acom
panha um outro tratado bilateral denominado de "ajustes 
subsidiários" ou "arranjos subsidiários" Esses ajustes ou ar
ranjos,ããd3âSensibilidade da questão em que se trata, são 
um detalhamento, ponto por ponto, de como se farão os rela
tórios, declarando as instalações nucleares do nosso País, de 
como se farão -as visitas· e as -inspeções, 'de como se farão 
as medidas dos produtos nucleares a serem elaborados pelas 
nossas instalações tecnológicas e vai -tOdo um conjunto de 
sutilezas e termos técnicos .que, eVidentemente, não mudam 
a questão do texto principal do tratado, mas, por outro lado, 
podem estabelecer níveis de intrusividade nos nossos assuntos, 
que evidentemente precisamos preservar~- ter conhecimento 
nos seus detalhes. _O que fez a ComiSsão de Relações Exterio
res'? Propôs ao Poder Executivo que prinieir-ó se firmasse 
o tratadd bilateral dos ajustes subsidiários com a Agência 
Internacional de Energia Atómica, para-somente a posteriori 
decidir sobre a matéria, isto é, ratifiCandO- ou rejeitando o 
tratado. 

Esse expediente, utilizado_ pela ConiiSCSãO de Relações 
ExteriOres·, cófiienu poder de barganha adiciOnal aos negocia
dores brasileiros que, não tendo tido sucesso ·em duas rodadas 
anteriores de negociação, agora com a posição do Congresso 
brasileiro. acabou avançando pusitivamente e utilizando essa 

visão do Legislativo do ilosso·País em favor do interesse brasi
leiro. 

Não Joi oU.tra_coíSa.-Aue aconteceü senão qUe os brasi~ 
leims~ a:rravé·s -dos organismos governariú!nhis, Ministé-rio das 
Relações Exteriores, a CNEN, a Secretaria de Assuntos Estra
tégicos e, afinal, um conjunto de negociadores, conseguiram 
passar todos os pontos de vista do Brasil não alcançados em 
negociações anteriores._ Isso cónfetiu um aspecto quase que 
sui generis, vez que antes de ratificar o tratado, o Brasil alcan
çou os ajustes subsidiários e, sendo do conhecimento anteci
pado do Congresso Nacional, se pôde fazer um exame adequa
do para que pudéssemos salvaguardar o interesse brasileiro. 

Esses ajustes vieram bastante razoáveis, exceto em dois 
aspeCtos que mereceriam uma observação. Num dos seus dis
positivos, exatamente aquele maiS senstvel ao -interessé nacio~ 
nal, que trata das inspeções especiaíS, os- negOciadores brasi
leiros pretendiam que se esgotasse a citação com a referência 
de dois artigOs-do tratado quadripartite. Exatamente o arts. 
71 e o 75, que tratam da questão das inspcções especiais. 

As insjJeções especiais, corria o -próprio nome define, 
sãn inspeções diferentes das rotineiras, dos_ relatórios rotinei
ros~ e elas devem acontecer no momento em que haja uma 
divergência de quantitativos dos materiais nucleares estabele~ 
cidos, propostos, publicados ou contabilizados pela ABACC 
e em relação às contabilidades e medidas da agência interna
cional de energia atómica. -

Nessas circunstâncias, em cima de uma divergência de 
quantitativos, é que a agência se habilita a fazer uma inspeção 
especial. Mas ela tem a finalidade _apenas de examinar os 
quantitativos que não fecharem na contabilidade final. Essa 
questão não envolve outros aspectos, nem outras instalações, 
nem instalações em _construção ou· coisa dessa natureza; ela 
fica restrita aos quantitativos di_verg_entes. 

Nesse aspecto, a agência adicionou a referência dos arts. 
71 e 75 mais- algo que se refere a outros dispositivos desse 
tratado aplicáveis ao caso, o que, em princípiO, não COiJ.Stitui 
maior dificuldade para o Legislativo brasileiro acolher: 

OUtra queSt"ãO que merece citação é _exatame"rite a- que 
diz respeito às modifiCaÇões dos ajustes subsidiários qu-e, neste 
tratado, poderão ser feitos por trocas de notas. Troca de notas 
nos parece ser o instrumento mais apropriado para que a 
modificação dos ajustes subsidiários sejam alcançados, dada 
a singularidade do assunto, a gravidade que ele envolve e 
as cautelas necessárias que o nosso País deve ter com relação 
a essa matéria. 

Uma vez superados os ajustes subsidiários, examinemos 
uma outra questão que tramita-junto, e que hoje está fazendo 
parte da pauta do Senado, que é o. Tratado de Tlatelolco, 
tratado de proscrição das armas nucleares no território Latino 
Ame-ricano, tratado emendado. 

Para cada tratado internacional visando às salvaguardas 
nUcleares, acompanha um ajuste subsidiário, que é um tratado 
bilateral subsidiário; não passam· pelo Congresso ou pelos 
congressos nac1otlaiS. No entanto, para decidirmos sobre o 
quadripartite,- gestíoilamos informações tantO da Agência In~ 
ternacional de Energia Atômica como da O PANAL- Orga
nização para Proscrição das Armas Nucleares da América 

---Latina e do Caribe, para nos assegurarmos que os ajustes 
subsidiários do quadripartite se aplicam também ao Tratado 
de Tlatelolco. 

Isso foi ãlcançado através_ de consulta que o Ministério 
das Relações Exteriores fEz à Agência Internacional e. à O~ A-
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NAL e que fez chegar as respostas positivas à Comissão de 
Relações Exteriores, isto é, os ajustes subsidiários do quadri
partite se aplicam ao tratado de Tlatelolco. Esse foi um mo
mento muito importante, porque lutamos muito para que no 
tratado quadripartite não se efetuasse nenhuma inspeção ini
cial decorrente de denúncia. 

ESse expediente está sendo adotadO pela Agência Inter
nacional após a Guerra do Golfo; quando o Brasil firmou 
esse tratado ela ainda não havia acontecidQ. _Após a Guerra 
do Golfo, a Agência Internacional de Energia Atômictt foi 
chamada a atenção __ duramente por desconhecer instalações 
nucleares, não sob salvaguardas, do Ir_aq_m;. E, nesse; sentido, 
após essa reprimenda, a AgênCia Internacional ampliou as 
salvaguardas c passou a aceitar denún_cia também, para as 
inspeções especiais. 

Ne.sse sentido, já existe um precedente_, que é o da Coréia 
do Norte, ond~_ hpuvc_uma denúncia por espionagem, serviço 
de inteligê~cia, ou de satélite. A Agência está tentando fazer 
uma inspeção especial, mas não em instãlaÇões riUCleares de
clarad~S.IJO tratado - portanto fora do rol das instalações 
declaradas -o que _cria uma dificuldade diplomática quase 
insuperável. 

A Coréia resiste; não permite que a -Agêncià Interna
cional entre em seu território "para fazer--uma inspeÇào em 
instalações_ não declaradas, e o impasse diplomático está insta
lado, com ameaça dos amcrican_o_s de oferece_x_ern armament_os 
sofisticados para a Coréia do Sul ou depositá-los próximo 
da Coréia do No r te, crjando o pior estado de relações bilaterais 
ou multilaterais desejáVeL 

De modo que esta questão das inspcções especiais por 
denúncia foram totalmente afastadas do Quadripartite. No 
entretanto, o Tratado de Tlatelolco, que vamos analisar em 
seguida a este que estamos agora discutíndo_, contéffi, no seu 
art. 16, explicitamente, o direito de os Estados-parte solicita
rem ao secretariado, ao Conselho da OPANAL, portanto, 
por denúncia, in-speções especiais no território de um outro 
Estado contratante. Esse dispositivo intrOdUZ Uma dificuldade 
muito grande para o nosso País, que não deseja esse nível 
de intrusivídadc porque já tem salvaguardas sufidéntes para 
a comunidade_ internacional, quer através da gravação na sua 
ConstituiÇão, portanto, na Carta Magna brasileira, a proibição 
da bomba, quer pelo Tratado Quadripartite que ora está anali
sando c que permite a total confiabílida-de _dá -coiriunidade 
internacional em relação às pretensões nucleares do Brasil, 
que são pacíficas não só pelos textos do Tratado que produziu 
e assinou. coriw pela sua história que, desde 1865, creio, 
não tem nenhum conflito com ás seus vizinhos Oú qualquer 
ação bélica dessa natureza; portanto, já tem, na sua história, 
o testemunho maior de que não quer buscar _n_enhumagrava
mento nesse sentido, muito menos a arma nuclear. 

Percebi também qm. como a Agência Internacional facili
tou os ajustes subsidiários para o Quadripartite, ela também 
criou mecanismos para incluir o art. 16 do Tlatelolco - e 
isso é uma preocupação que estou levantando à consideraçãO 
do Plenário -, através do instrumento que estabeleceu para 
aditar, para modificar ou para até extinguir os ajustes subsidiá
rios do Quadripartite. Ora, é claro que no momento em que 
o Brasil ratificar o Tlatelolco, a agêricla -vãrreiviildíC3f que 
se adite aos ajustes subsidiários ~quele dispositivo que se refere 
às inspeções especiais por denúncía, alg() inaCeitável pelo Bra
sil. 

Qual foi a solução que encontramos para equacionar essas 
duas questões? Estabelecemos uma emenda de redação ao 
decreto legislativo que nos permite, uma vez tendo conheci
mento antecipado dos ajustes subsidiários e considerando-o 
satisfatório para o País, firmar que eles não podem ser modifi
cados p()r esses instrumentos de nota técnica ou troca de nota, 
e, sim, só podem ser modificados após a apreciação do Con
gresso Nacional. 

Essa emenda, Sr. Presidente, Srs. Senãdores, não faz 
com que o projeto retorne à Câmara, por não se tratar de 
uma emenda de mérito. Portanto, atende aos interesses do 
Governo brasileiro, que tem compromissos internacionais a 
serem cumpridos pelo Ministério das Relações Exteris>re_~ _ago
ra, neste mês, na s_emana do dia Z3 de fevereiro, e, em se 
tratando de negociações com a Alemanha, de muito interesse 
para as questões de tecnologias avançadas do Brasil, permitiria 
que o Chanceler brasileiro pudesse_ chegar àquele país com 
o respaldo da ratificação de _dois trataçios de imensa reper
cussão internacional para o Brasil, o que não nos habilitada, 
evidentemente, para receber enxurradas, enormes quantida
-des-de tecnologias avançadas, mas, pelo menos, nos será reti
rada aquela pecha de país não cOnfiável do ponto de vista 
nuclear. 

Mais um aspecto interessante para ressaltar desses trata
dos é o sui generis qo tratado quanto ao submariiló-nuclear. 
O submarino nuclear brasileiro - pretensão brasileira -

está explicitamente resguardado no tratado. Algo talvez 
pouco convencional, para não dizer o único tratado que per
mite que um portador de armas, como um submarino, seja 
iiicluído num tratado de não-proliferaçãO de armas nucleares, 
e sim apenas de salvaguarda, resguardando, portanto, todo 
o direito nacional quanto aos avanços na _ _tecnologja nUclear 
do nosso País. 

Sr. Presidente, para finalizar, eu queria Tazer referência 
à emenda do Senador Eduardo Suplicy ao Decreto Legislativo 
n~ 37, que Veio da Câmara. Com esta redação que propusemos 
ficam plenamente atendidas também as preocupações de S. 
Ex'!, com quem conversei sóbre o assunto. Parece-me que 
atendi ãs suas expectativas, que vêm "rló mesmo sentido do 
interesse nacional. · 

Sr. Presidente, por todas essas considerações, e julgando 
estar o assunto sufi_c~entemente esclarecido por esta relatoria, 
que procurou estud~-Io _com bastante cautela e o aprofunda
mento possível - chamou a assessoria de todos os setores 
nacionais, inclusive- ex-inspetores da Agência Internaciorial 
de Energia Atómica, assegurando-se de todos as sutilezas que 
u~ ~-~~ado dessa f!~tureza possa conter -.--por todas essas 
constde:a_ç<?es:.~?nsi~e~g_ que o tratado é_ aceitável, que pode
mos ratiftcá-lo, e que conseguimos segu,r_amente uma melhor 
qualidade pelo debate_feito e pelos objetivos que consegui.iitos 
alcançar nesse período. Não foi muito tempo, talvez, em cem 
dias, Sr. Presidente!_ o Senado recebe e tem condições d~ 
deliberar sobre uma matéria tão complexa dessa -natureza. 

A emenda de redação qu_e apresenta está vasada nos 
. seguintes termos: 

EMENDA N• 2 - R 

Dê-se ao Parágrafo único, do art. 1", a seguinte redação: 
"Parágrafo únic_o. Estarão sujeitos à apreciação do Con

gresso Nacionaf quaisquer modificações dos termos do Acor
do e das disposições cantantes da Parte Geral de seus Arranjos 
Subsidiários, bem como quaisquer atos que, nos termos do 
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art. 49, inciso I, da ConstiiuiçãÕ~Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrímônio nacional." 

Sr. Presidente, o meu parecer é favoráveL 
Obrigado. 

O Sr.~ Huberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, 
2(> Secretário. -

O Sr. Nabor Júnior, 2" Secretár-io, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Luce
na, Presidente._ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer 
é IavorãVel, com emenda de redação. 

O Sr. GílbertO M1fanda- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir a matéria. 

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

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMD"B....:AM: Para disc 
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, analisando a emenda do Senador Dirceu Carneiro com 
a redação que veio da Câmara, eu gostaria de sugerir a V. 
Ex"" que enviasse a matéria à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania para que esclarecesse _se efetivamente a emenda 
do Senador Dirceu carneiro é de redação ou de mérito. Acre
dito que é uma emenda de mérito. Por se tratar de uma 
matéria tão séria e que depois a própria Câmara poderia dizer 
que decidimos, no Senado, como emenda de redação, acho 
que deveríamos obter da Comissão_ de Constituição, Justiça 
e Cidadania uma opinião a iéspéito se ela é de mérito ou 
de redação. 

Era só, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência quer informar a V. Ex' que os pareceres_ da Assessoria 
da Casa e ,da Secretaria-Geral da Mesa são no sentido de 
que se trata de emenda de redação. 

Eu consultaria o Sr. Presidente da Comíss_ão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania ... 

O Sr. Dirceu CarReiro- Sr. PresiPente, posso fazer uma 
observação? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lu_cena) - Pois não. 
Apenas estava querendo sugerir que um membro da Comissão 
de ConstitiifÇãó, Justiça e Cidadania, no caso, o Senador Iram 
Saraiva, designasse um relator para dar_ parecer em plenário, 
por se tratar de matéria urgente. - -

Devo dizer que o MinistrO das Relações Exteriores do 
Brasil viajará no próximo dia 21 para a Alemanha, e seria 
muito importante que o Senado tivesse -uma· decisão sobre 
a matéria. -- - -

O Senador Iram Saraiva poderia designar -um membio 
da Comissão. · 

O Sr. Dirceu Carneiro- Sr. Pr:eSjdente, peço a palavra 
para esclarecer. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro. 

OSR. DIRCEU CARNEIRO (PSDff'-'SC. Para um escla-· 
recimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sts. 
Senadores, levo a_o conhecimento do Plenário que o assunto 
foi" exaustiVamente estUdado. Tomei por base um parecer da 

assessoria do Senado Federal em relação à questão de mérito 
ou de redação; também consultei a Assessoria da Secreta
ria~Geral da Mesa. Esses dois setores do Senado Federal, 
que são os responsáveis pela emissão dos pareceres, foram 
coincidentes: não se trata de emenda de mérito, e sim, coinci~ 
dindo com a opinião deste Relator, simplesmente de emenda 
de redação. 

_ O Sr. Iram Saraiva - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Iram Saraiva. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB-GO. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, estou sendo solicitado 
para, em nome da Comissão de ConstitUição, Justiça e Cida
dania, faier a designação de um dos meriJ.bros ·para emitir 
parecer sobre a emenda. ... _ 

Observo que se trata de um assunto da maior importância, 
mas estou em dificuldade para indicar um Senador que profira 
o parecer imediatamente. Solicitaria da Mesa um prazo de 
pelo menos 30_ minutos para que o Senador designadQ_e_udesse 
fazer uma avaliação.. . . _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Creio que 
15 minutos é tempo suficiente. - - - - - -- -

O SR. IRAM SARAIVA - V. Ex• poderia conceder 15 
minutos prorrogáveis por mais 15? -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Creio que 
o assunto tem·parecer da Assessoria da_ Casa, da Secreta
ria-Geral da Mesa. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço apalavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex• - -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de 
dar uma sugestão. V. Ex~ deve ter os pareceres da Mesa 

_e Assessoria do Senado e poderia encaminhá-los ao Senador 
Iram Saraiva para que S. Ex~ tomasse conhecimento e avaliasse 
se o tempo será sufiCiente para profetit pãiecer oi-al Sem neces
sitar da prorrogação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência está informada de que o Senador Iram Saraiva já dispõe 
do parecer da Assessoria. 

O Sr. Irapuan Costa Júnior --Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. IRAPUAN COSTA JúNIOR (PP-GO, Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, peço ã Mesa 
que informe se a sessão estará suspensa enquantO o Presidente 
da Conlissão de Constituição, Justiça e Cidadania profere 
a sua decisão ou se o assunto comporta discussão ·nesses 15 
minutos. 

- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dêncifl passaria para o·item seguinte ehquanto o Relator desig
nado pelo Presidente Iram Saraiva poderia cuidar do seu pare
cer; em seguida, voltaríamos à matéria. 



Fevereiro de 1994 DIÁRI9 DO CONG~ESSO NACIONAL (Seção ll) Quinta-feira .10 617 . 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR - O item seguinte 
é profundamente vinculado a este item, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Mas não 
tem relação com a emenda. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR - Sr. Presidente, 
tem relação com a ·emenda. 

A emenda visa justamente a que o segundo Tratado, 
aquele que é examinado no item subseqúente,_altere o que 
foi discutido neste item. Há vinculação profunda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Eu pediria 
ao Senador Iram Saraiva que informasse ã Mesa se já designou 
o Relator. 

O Sr. Gilberto M-if3nda- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda, pela ordem. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pela or: 
dem. Sem-revisão do orador.)- Sr. Presidente, conversando 
com as Senadores Alfredo Campos e Dirceu Carneiro, con
cluímos que, se possível, o Senador Dirceu Carneiro deveria 
voltar à tribuna para da_r explicação sobre_ o assunto. 

Eu pediria também a todos os Srs. Senadores que prestas
sem o máximo de atenção, porque. segundo a explicação do 
Senador Dirceu Carrieito, a emenda não é- de redação -
e a interpretação de S. Ex'1 também é esta - , pois muda 
completamente o que a CâmaraaprqV'óu::~_:_

7

~~· -, 

Com),elaç~o às ·agências.iniernàCioriàis,_ durante um pe
'odo, o Brasil ficaria a descoberto no que diz respeito ao 
·cebimento de informações, em casos de verificação. Por 

dSa raião, seria muito importante que o senador Dirceu Car-
neiro voltasse à tribuna e esclarecesse esse-ponto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nobre Se
nador Dirceu Carneiro, peço a V. EX" que esclareça melhor 
o parecer, no que· tange à natureza da emenda: de redação 
ou de mérito. - -

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB~C Para um escla
recimento. Sein revisão do orador.) -Sr. Presidente, vou 
tentar reproduzir o que já havia exposto ao longo da exposição 
do nosso relatório. 

O Projeto de Decreto Legislativo proposto pela Câmara 
dos Deputados estabelece que os ajustes subsidiários sejam 
apreciados pelo Congresso Nacional para que possam entrar 
em vigor. 

Ao examinarmos essa questão do porito de vista dos pro· 
cedimentos que vão ocorrer, verificamos o seguin.te: quando 
a Câmara decidiu sobre os ajustes que deveriam passar pelo 
Congresso, eles não existi'am; eram documentos inexistentes. 
O Senado propôs ao Executivo que, primeiro, lhe fosse dado 
conhecimento dos ajustes subsidiários, porque eles contêm_ 
sutilezas, ajustes de linguagem, expressões do jargão diplomá
tico ou desse âmbito de trabalho. E q:mseguiu. O Senado 
tomou conhecimento dos ajustes subsidiários, analisou-os na 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, conside
rou-os razoáveis e, portanto, plenamente aceitáveis. Para fazer 
esse julgamento, dotou-se de informações de _ex-inspetores 
da Agência Internacional, de órgãos do Governo Federal, 
de associações de engenheiros da área nuclear, da CNEN 
e de todos os organismos que se quiseram manifestai' sobre 
o assunto. 

Muito bem, propus a emenda, que entendo ser de reda
ção. Ela evita que os ajustes subsidiários sejam submetidos 
ao Congresso Nacional e deixe _o Brasil, durante o tempo 
em que tramitam pelo Congresso Nacional, a descoberto de 

. um acordo bilateral com a Agência Atômica, habilitando-a, 
nesse período, a fazer inspeções ad hoc. Porque, no momentó 
em que se ratificar o tratado, confere-se à Agência Interna
cional a habilitação, a competência para que ela faça inspeções 
ad hoc. 

Ora, se ela fizer inspeçóes ad hoc logo no início do acordo, 
ela as fará pelas suas próprias regras, uma vez que os coi_lceitos 
do acordo ainda estão tramitando no COngresso NacionaL 
Isso é extremamente _desfavorável ao interesse nacional. 

Queremos que a Agência Internacional se alimente de 
todas as informações para produzir a sua convicção de confia
bilidade em relação ao Brasil, mas que não cometa nenhuma 
ingerência que não seja produto de um tratado e de um acordo. 

Ex• 

O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Concedo o aparte a V. 

O Sr. Gilberto Miranda -Ficou muito claro, com a 
explicação de V. Ex•, que a sua redação muda completamente 
o que a Câmara escreveu. V. Ex'·' diz que sua redação eVita 
que os ajustes sejam SJ,Ibmetidos ao Congresso e evita que 
tenhamos inspeção ad hoc. O que a Câmara escreveu é comple
.tamente diferente. 

Mas aí V. Ex~~ argumenta: "Mas não existiam ainda os 
ajustes subsidiários." Mas muda completamente, uma coisa 
é completamente distinta da outra: uma permite uma coísa, 
a outra não permite. O problema não é de redação: é de 
mérito. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Permita-me V. EX' dar
. lhe um exemplo que talvez possa lhe conferir a convicção 

necessária para admitir que é uma emenda de redação. 
Quando a Câmara dos Deputados estabelece um aumento 

para funcionário público embasado em indicadores, por exem
plo, que apontam para 15% e com isso firma um decreto 
legislativo, ou um documento habilitado qualquer, e o envia 
à apreciação d<? Senaçio, aqueles indicadores que propiciaram 
15%, não sendo mais os mesmos e, sim. sendo 20% ou 30%, 
o Senado faz uma emenda de redaçã_o. E, portanto, também 
neste aspecto, modificam-se valores, modificam-se incidências 
e modificam-se aspectos que, ao primeiro exemplo, poderia 
y. Exa dizer que seriam de mérito. No entanto, não são. 
E uma questão de tradição da Casa:, de_ praxe, é uma questão 
que já s_e repetiu muitas vezes. Portanto, esta emenda que 
estamos propondo também se reveste dessa mesma praxe. 

Assim, alicerçado no parecer de assessores jurídicos do 
Senado dessa área internacional e em opinião da Secretá
ria-Geral da Mesa, que todos os dias se confronta com esse 
tipo de problema, tenho a convicção de que realmente esta 
é uma emenda de redação, e é uma emenda de redação que 
melhora em muito o Decreto Legislativo. V. Ex~ verá _que 
ela tem uma repercussão- no outro tratado que analisaremos 
em seguida. 

O Sr. Gilberto Miranda -Por isso mesmo, Senador. 
A da Câmara exige que seja ouvido o Congresso; a sua evita 
que seja supmetido_a_ele. Uma exige, a outra evita. ESsa 
emenda não é de redação: ela muda o mérito completamente._ 
Concordo com V. E~ no que se refere aos percentuais. Uma 
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Casa propõe um, a outra mUda o outro, de aCordo com índices, 
tendo em vista que, no País, temos vários íiiâices para medir 
a inflação. A emenda da Câmara exige qüe -seja ouvido o 
Congresso Nacional; a sua evita que, durante um período, 
para que não tenhamos essa inspeção ad hoc, seja ouvido 
o Congresso Nacional. São duas coisas completamente dife
rentes.-Uma autoriza, a outra não; aí tem mérito. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO --, Ambas fazem com que 
os ajustes subsidiários passem pelo Congresso- Nacional. Na 
nossa proposta, eles passam apenas naquilo que ele modificar. 
desde que o conteúdo principal seja do nosso conhecimento, 
seja considerado razoável e atenda ao interesse nacional mais 
adequadamente dessa forma do que da outra. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Iram Saraiva, para designar o 
Relator. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB -GO)- Sr. Presi
dente, acabo de me entender com alguns Srs. Membros da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, dentre eles, 

. os Senadores Jutahy Magalhães, Josaphat Marinho e Cid Sa
bóia de Carvalho. Designo o Senador Cid Sabóia de Carvalho 
para emitir o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem a pala· 
vra o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, para emitir 
parecer. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, 
o parecer é apenas para dizer se a Emenda é de mérito ou 
de redação? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Exatamen· 
te. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE, 
Para emitir parecer. S~m reVisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, comparando os dois te_x.tos, verificaritos -que 
o _enquadramento jurídico varia, sobremaneira, da primeira 
redação para a redação da Emenda, a começar,, exatamente, 
pela palavra inicial: "Estarão sujeitos à apreciação do Con
gresso Nacional"- diz a Emenda- e "são sujeitos à aprecia
ção do Congresso Nacional" - diz o texto original._ Nisso 
já vai uma grande alteração, muiw subj~tiva, mas muito íin
portante para o campo do Direito e pã.fá o~f classificação e 
estudo das leis. 

Na verdade, o fato de "estarão sujeitOS" significa dizer 
que, existindo a disposição, ela estará sujeita ao exame do 
Congresso, enquanto que, na red3ção original, a matéria em 
si, a sua própria pré-existência, o próprio instituto, já está 
sujeito à apreciação do Congresso Nacional_ em qualquer hipó
tese. Há, portanto, um abrandamento redacional na Emenda 
quanto à competência do Congresso Nacional. Bastaria isso 
para significar uma modificação de mérito. 

Todavia, como se isso não fosse suficiente, Sr. Presidente, 
verificamos que a redação original diz: "são ·sujeitOs à apreCiá= 
ção do Congresso Nacional os arranjos subsidiários e quais
quer atos que impliquem revisão do presente acordo"; en
quanto que a emenda diz: "estarão sujeitas à apreciaç-ão do 
Congresso Nacional quaisquer modificaÇões--dos termos do 
acordo e das disposições constantes da parte geral de seus 
arranjos subsidiários". Há, portanto, uma inversão na matéria . 
!1 ser submetida à apreciaç~o do CongressO Nacional. 

I 
Pelo mérito; verífiCa-se --que liii" Uril -Cúi'd3:00 extremo do 

Senador Dirceu Carneiro ao querer a nova- redação. Mas, 
lamentavelmente, não podemos classificar, nos termos regi

: mentais, como uma mera em~nda de redação, .mesmo. pela 

I 
convi~ção de que é muito difícjl uma emenda ~eramente .. d.<; 
redaçao. A emenda de redaçao, às- vezes, detxa de ser ate 
a colocação de uma vírgula, que, pelo seu aparecimento, pOde 
alterar inteiramente o sentido. A-einenda de redaçã<i é mais 
a correção de termos, uma palavra errada, urna unifiCação 
de termos. Digamos que seja demissão e, no caso, trocou-se 

1 por exoneração, caracterizando-se como algo que realmente 
não altere a disposição. No caso, altera-se a redação e,-conSe-

1 

qüentemente, submete-se ao Congresso Nacional a matéria 
sob ângulos modificados pela presente emenda. 

:t:: o parecer da Comissão de Constituição, Justiçá e CiCia-
i dania, salvo melhor juízo, Sr. Presidente. __ ·_ 

' O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O parecer 
conclui que se trata de emenda de mérito~ _. 

A Presidência pede ao Sr. Relator um esclarecimento; 
tratando-se de emenda de mérit_o, conf9rme o parecer eiriifido 
pela Comissão de Coristituiçã6, JustiÇa-e· Cidâdanla·, ··V. Ex• 
mantém a emenda? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Sr. PresLdente, aretirada 
desta emenda pode nos deixar numa situação exúemanl.ente 
desconfortável perante um assunto de tão delicada nat!Jrez_a, 
ou seja, ficarmos submetidos à intruSividade da Agê_nci~.~Ot~r-
nacional de Energia A tômica. _ _ _ 

Sabe V. Ex~ que as-relações internaciOiuiiS nãO São_por 
amizade pessoal, mas, sobretudo, pelos interesses, sendo que, 
nesta área, são interesses extremamente conflit:tQ.Jes, ,cheios 
de pressões e iobbies. --- · · 

Agora, é uma_ decisão do Senado; ela_ tanto pode ser 
retirada comO pode ser rejeitada. De rriõdo -que- crCio que 
precisaríamos exãmiilar com uin pouco mais de aprofunda
mento _os reflexos que uma matéria dessa natureza poderia 
trazer. 

Por outro lado, V. Ex~ também sabe, e os Ministros das_ 
Relações Exteríores e da Ciência e TeCnologia est~v-~~-~~· on~ 
tem no seu gabinete informando-o dos compromissos intefna:. 
cionais que o País tem atraves-âesses Ministérios, mormente 
o da Alemanha, na semana próxima, após o carnaval. -

De mQdo_ que o assunto é bastante delica'!l?· -~r. Presi~ 
dente~ para este Relator-ã.CJ.ui, simplesmeilte-, retirar oú_ab~ir 
mão de pontos de vista que já foram amplamente discutidos, 
até pela opinião_ pública naci_onal. _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -V. Ex• man
tém a emenda, só que ela passa a ser emenda de mérito. 
Então, dependerá do Plenário aceitar ou não a emefida que 
V. Ex• propõe. 

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concêdo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB·SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a matéria está em 
discussão? Tenho a impressão de que essa parte da questão 
já foi superada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Completada 
a instrução, está em discussão a matéria. · - -
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O SR. MÁRIO COVAS- O meu objitivó _e rã meramente 
saber se a matéria estava ou não- em-discussão. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para 
1;1ma questão de ordem. 

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

O Sr. Ro~an Tito (PMDB ~ MG. Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, parece 
que o que se discute nestemome:_I]-~0 -~ye -~ _e~_e_~~~ ~P-~-~~~!lta.,da 
pelo Senador Dirceu Carneiro.éde ll'l:é_rito ou cfe re9açao. 
Eissa?. -· . · - . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O Relator 
apresentou-a como emenda de_ redaçã?, _ inas o Par~_cer da 
Comissão de Conslitúição, Justiça e Cidadania, dado cm ple
nário oralmente, fof ri() sentido de que se trata de emenda 
de_ mérito, e o Relator disse que mantém a emenda. 

O SR. RONAN TITO- Sim; e é isso que-estamos discu-

a cada ins.tante, -ficar preocllp.i.dos se a matéria- vai .retornar 
ou não à Câmara e se-a Câmara tem tempo ou não de rediscutir 
a questão. Se votássemos hoje, amanhã a Câmara o VOt3fá 
e dará tempo para que os Ministros possam fazer as suas 
viagens_C Seus-enTendimentos internaCionais. --- -- · 

O Senador Jrapuan Costa Júnior já' insC:dto para· falar 
logo em seguida. Então, penso qUC os membros dit. Comissão 
de Relações Exteriores, que discutiram esse projeto que estava 
tramitando há algum tempo no Senado, deveriam dar suas 
opiniões para também n6s, do Plenário, que não participamos 
dessas reuniões, tornássemos conhecimento da importância 
maior ou menor da emenda, se a emenda deve ser aprovada 
ou não·. Pela informação do Relator. que merece todo o crédi
to, S. Ex-' considera da maior importância a aprovação dessa 
emenda. Mas, se _houver outro argumento contrário a isso, 
poderemos fazer as ponderações necessárias à votação. 

Por isso é importante essa dfscussão por parte daqueles 
que pa_rticiparam da discussão -~a Çornissão .. _ · 

tindo. . ·-O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
.OSR. PRESIDENTE (ffuiribert6L,uceoá) -CorTIPf~hida · a palavra, para discutir. ao Senador Irapuan Costa Júnior. 

a instrução~ discutem-se o projéiá e a em.e.Uda. · , · ' · ·· · · · · 
. O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIÓR (PP:__Gb:. P·ara discu-

0 SR. MÁRIO COVAS- Para discutirmos se a emenda tir. Sein rcvisão_do orador.) -_Sr ~Pr~idente e S.(S, Senàdoi-Cs: 
·é de- rCdação ou de mérito, só há um objetivo: saber se, Considero absolutamente pertinente a observação do Senador 
na hipótese de sua aprovaÇão, ela voltará à Câmara ou nâo. Jutahy Magalhães. A questão é por demais profunda, por 
Nada diz que ela seja aprovada. Acho que temos que discutir demais import~tite-, e tem implicaçõ'es muitO Sê'i:iaS Tia sobe-
a 'mate!ria e votá-la. ranía nácional pai-a, simplesmente, nos atermos aqui à_questão 

. , O Sr. Irapuan Costa Júnior- Sr. Presidente.., -peço a de ir ou não à Câmara, aprovar ou não- antes de uma viagem 
palavra pela ordem. do Sr. lvtinistro. ,. ,. __,-! :. 

o SR. PRESIDENTE (Humlierto l,uçena) ...,.._Concedo V. Ex• sabe o apreço que tenho pelo Itamaraty,_portodos 
a palavra ao nobre Sen~dor. os seus quadros e, em particular, pelo Sr. Ministrç., ma,s a 

responsabilidade do Senado nessa questão é tão grande, que 
'O SR. IRAI'UAN COSTA. JUNíOR (PP - GO. Pela esse assunto tem que ser votado com todo o çuid~do e sem 

ordem. Sem revisão _do orador.) -Sr. Presidente, o parecer qualquer tipo de açodamento. __ _ 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania será objeto O Itarnara~_ç a Secretaria de Assuntos Estratégicos se 
de votação? - encontram muitó empenhados na aprovação dessa matéria. 

mas·gostaria de fazer aqui algumas obs_ervações. _ 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não. Serão ·Considero á 'matéria sufieieritefuente discutida para sua 

v.o~~~os.-o. proj~to e a emenda. aprOvação, deSde q_Ue seja presef~-a'da a emenda do Senador 

OSR.IRAPUAN COSTA JÚNIOR-Obrigado. Sr. Pre
sidente. quero me inscrever para discutir. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

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

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.).- Sr. Presidente, embor~ reco
nheça a necessidade de apressarmos a discussão e a votação, 
não ~ei se o parecer oral da Comissão de .c~nst!tuiç~t?· Justiça 
e Cidadania tem efeito terminativo. Se foss_e o ca~ro e se o 
Plenário deseja_sse. poderíamos. como sugeriu o Senador Má
rio CóVas, inicialmente, discutir o parecer e aceitar ou· não 
a sua conclusão. No caso, se entrarmos no mérito da questão, 
penso que a grande preocupação é saber se esse projeto retor-
nará à Câmara ou não. -

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Caso seja 
de mérito, sim. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Essa preocupação de
\;'erá -ser secundária, porque não podemoS, aqui no Senado, 

DirCeU' Carneífó1.~Lembro que h'aprovação desse tratado se 
projêta pelo nOSso futuro. O Bfâsii: uma vez que assinou 
um tratado com a'Agência Internacional de, Energia Atômfc;a, 
não poderá rohlpê-lo nem que queírã. E um tratado sem 
volta. 

Há, dentro' do Governo, divergência grande quanto à 
aprovação desse tratado, que hoje nos parece fatal. Nós tere
mos que aprO:vií~lo. Os MinistériOs- militares comportam-se 
dentro de um Silêncio disciplinado, mas sab_('!mos que eles 

- têni reservas mUlto grandes quanto à aprovação desses trata
dos. Esta emenQá evita ou, pelo menos, tenta evitar- ainda 
não estou absOlUtamente seguro -_que soframos essas inspe
ções especiais _'P'br denúncias, porque a Coréia do Norte está 
hoje ameaçad~'de sofrer em instalações que não são as que 
ela declarou no ·seu acordo. 

De modo"éí_ue conclamo todos os Colegas para que seja
mos muito cautelosos e não deixemos de aprovar aqui a emen
da que o Sen~dor Dirceu Carneiro iritroduzi~ no seu parecer. 
Pude discutir· ·e~m o Senador Jarbas Passarinho, que é um 
homem tambéin muito voltado para as questões de defesa 
e de soberani~(nacional. S. Ex~ também julga que o melhor 
sena Dão té'rritbs-assinado esses acordos, como não assinamos 
o TNP. o Trá.Úl'do de Não-Proliferação das Armas Nuclea~es. 



620 .. Quinta,feira lO DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) F~vereiro ~e, J ~9_4 

Mas, uma vez que foi feito,-·uma vez que o Presidente Collor 
cometeu esse açodamento, hoje nos vemos diante de pressões 
enormes, como está acontecendo com o ltamaraty,- para tam
bém estar pressionando o Senado. 

Sr. Presidente, sou pela aprovação, mas com a emenda 
do Senador Dírceu- Carneiro. -- - -

Temos em mãos respostas às indagaç<?_es feitas pelo Sena
dor Pedro Teixeira ao Exm" Sr. Ministro das Relações Exterio
res. Trata-se de peças importantes, que devem também cons
tar do processo de aprovação desses dois tratados, correspon
dentes aos itens 2 e 3 da pauta. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua 
em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE) -Sr. Presi
dente, dou a conhecer à Casa que a Bancada do PMDJ3 votará 
favoravelmente ao projeto, e no momentõ em que for subme
tida a emenda, o fará da mesma forma, votando a favor, 
portanto, do projeto e da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em votação 
o projeto, s~m prejuízo das emendas. 

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

Aprovado. 

O Sr. Cid Sabóia de Car.valho ·-Sr. Presidene, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena),--- Com a pala
vra o nobre .Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB--cE. Pela 
ordem. Sein reviSão do orador.)- Sr. Pres:idente, gostaria 
que V. Ex• nOs desse Cinco minutos para reVerificarmos a 
Emenda do Senador Dirceu Carneiro e réstringhmos a modifi
cação apenas à redação propriarriente dita. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Pois não. 
Já foi aprovado o projeto. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. -

O SR; PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a pala
vra o nobre Senador. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, permito-me ponde~;ar 
a V. Ex• que seria mais prudente que V. Ex• ainda não conside
'rassé ·aprovàdo o texto do projeto, se não eu to_g~alja a liber-
dade de pedir verificação. · 

O SR. PRESIDENTE \Humberto Lucena)·_ Mas o pro
jeto já foi aprovado, nobre Senador. Agora, trata-se das emen
das. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- E se não houver acordo 
com a emenda? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Vamos 
aguardar os cinco minutos, para os entendimentos que estão 
sendo mantidos com o Relator. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Então, sÓ nos restam 
duas alternativaS: o texto aprovado, ou introdUz a emenda, 
ou uma terceira emenda, que seria prudente pesquisar - con
cordo com o Senador Cid Sabóia de Carvalho - para que 
ela se restringisse à redação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Peço ao 
Sr. Relator e ao Relator da Comissão de Constiturção, íU.Stii;a 
e Cidadania que procurem agilizar os entendimentos conl vis-
tas à votação final da matéria. -

O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presidente. peço 
a palavra pela ordem. 

O SR.· PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR-PA. Pela ordem.) 
--:-_â_r:_. Presidente, V. Ex'' poderia suspender a sessão por cinco 
minutos, enquanto se discute a questão do português. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ A Presi
dência vai suspender a sessão por cinco minutos. pedindo 
aos Senadores que se mantenham em plenário. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidenie, peço a 
palavra pela ordem. 

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

,O SR. EDUARDO SUPLICY (PT--,. SP. Pela ordem. 
Sem revisão do 6r3.dor.) Sr. Presidente, aproveito a-oportu
nidade desta pausa, em que se discute a questão do acordo 
quadripartite, para transmitir aos Srs. Senadores que, em diá
logp com o Presidente.c:J.a Comissão de Assuntos Económicos 
e também com V. Ex•, Presidente do Senado, diante dos 
passos que estão sendo dados sobre o Programa de Estabili
zação do Governo Itamar Franco, do anúncio feito pelo Minis
tro Fernando Henrique Cardoso de que poderá ser instituída 
a Unidade Real de Valor. a URV_, !!_O próximo dia 19 de 
março, e dada a pi'emência de o Se~ado Federal discutir esse 
assunto, a Comissão de Assuntás Econômicós deverá n!alizar 
um debate sobre o Prograffia -cie :Esta):)iliZ.ação, em princípio~ 
no próximo dia 22 de fevereiro de 1994. 

O Presidente dessa Comissão, Senador João Rocha, vai 
convidar para participar desse debate o MinistrO da Fazenda, 
Sr. Fernando Henrique Cardoso; alguns dos membros da sua 
_equípe, que de es-COlheria dentre Edmar Lisboa Bã.cha, ·Pérsio 
Arida, Pedro rytalan,_ Winston Fritscb e Gustavq FrariC_p, po-is 
têm sido esses·os principais pioponentes do Programa de Esta
bilização; _serão convidados também dois econorriistã.s que têm 
estudado em profundidade o ~$SUJ1to da estabilização da nice
da e __ cíue têm participado do debate públicO nesses últimos · 
dias, semanas e meses: o ex-Ministro e Professor Mário_Henri
que Simonsen, da Fundação Getúlio Vargasc.Jo Rio deJ3.neiro, 
e o ·economista Paulo Nogpeira Bªtist_a_Filho, também Pro
fessor da Escola de Administração de ErripresaS de_-São Pa_ulo 

· e da Fundação Getúlio Vargas. 
Esse debate será realizado, em princípio, no próXimo 

dia 22 de fevereiro, terça-feira, ãs lOh. Muito obrigado_, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A sessão 
está suspensa por dois minutos. 

(Suspensa às 13h04min, a sessão é n~aberta àS-J3h08min.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Está rea
berta a sessão. 

o Sr. Cid Sabófa de Carvalho- sr. PreSideil.te, Peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre ,c;;:e-_muinr-
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O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, aproveito a oportu
nidade desta pausa, em que se discute a questão do acordo 
quadripartíte, para transmitir aos Srs. Senadores ciue_, em diá
logo com o Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos 
e também com V. Ex•, Presidente do Senado, diante dos 
passos que estão sendo dados sobre o Programa de Estabili
zação do Governo Itamar Franco~ do anúncio feito pelo Minis
tro Fernando Henrique Cardos_o_ qe_ que poderá ser instituída 
a Unidaoe Real cte Valor, a URV, no próximo dia 1' de 
março, e dada a prernência de o Senado Federal discutir esse 
assunto, a COinissão de AsSuntos Econômicos deverá-fealizar 
um debate sobre o Programa de EstabilizaçãO, em princípio, 
no próximo dia 22 de fevereiro de 1994. 

Da forma como está redigida a emenda, não tenha dúvida 
de que é uma emenda de mérito, porque, inclusive, muda 
muito~ redação que_ veio da Câmara. Agor8:, a Mesa ficando 
com a mcumbência de, na redação final, incluir a expressão 
"parte geral", acho que é a únic~solução que há de se encon
trar para este problema, visando que a matéria não vOlte 
à Câmara e que suba para a sanção presidencial. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena) -~Antes de 
dar a palavra a V. Ex•, pediria ao Senador DirC:c"u Carneiro 
que se pronunciasse, como Relator da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidada"ilia, sobre a proposta ::k. dObre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. ~ O Presidente dessa Comissão, Senador João Rocha, vai 

convidar para participar desse debate o Ministro da Fazenda, 
Sr. Fernando Henrique Cardoso; alguns dos membros da sua _O SR. _DIRCEU. CAR:"":~IRO --- $r. pre~i4~J;1te, a po-nde-
equipe, quede escolheria dentre Edmar Lisboa Sacha, Pérsio raça.? do Senador.Ctd Sabóta Ge Carvalho atende às preocu-
Arida, Pedro Malan, Winstori Fritsch e Gustavo fr'.anco, pois paçoes da Relatona; desde que os termos iniciais são ou estão 
têm sido esses os principais propone-ntes dO-Programa de Esta- --a Relataria não faz nenhuffia restrição a que eles retorne~ 
bilização_; serão convidado.s tamPém dojs economistas que têm ao texto da Câmara. -
eSt~dado em profundidade o assunto da estabilização da moe- Qu~nto às disposições cons-iantCs-da parte geral, çlos a jus-
da e que têm partiCipado do debate público nesses últimos tes subsidiários, também coincidem quase ipsis litteris-- com 
dia.s, semanas e meses: o cx~Miiüstro e Professor Mário Henri- 0 texto da Câmara. - -- -
que Simonsen. da Fundação Getúlio Vargasdo Rio de Janeiro, . De ~odo que a Relataria acolhe a p~mderaÇãO-do Senador 
e o economista Paulo Nogueira Batista Filho. também Pro~ Cld S_abma de Carvalho. no,sentido de que, uma vez assim 
fesSor da Escola de Administração de Empresas de São -Paulo a:olhtda, da passará inegavelmente a uma eme_nda de recta-
e da FundàÇão:GetúlioVargas. çao. 

1 
•. '·. Esse delJ:8:t~ será rea,líz~~~. en:t prir-u:_fpio, no.Pi'óximo --- o·sR. P-R~SIDENTE (Humbe~ftO Lucena)- Neste caso, 
d1a 22 de fevereno, ter)a~feira, às 10h_. Muito o_b_~i_gado, Sr. V. Ex~ teti.a _que retirar a emenda anterior e enviar ã-Mesa 

· , Presidente. uma nova emenda de redação, -nos termos acofdados. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --A sessão Co':cedo a palavra. pela ordem, ao Õobr~ -S~enador Gil-

está suspensã por dois minutos. - - · berto Muanda. 

(Suspensa às 13h04min, a sessão é reaberra às 13h0Bmin.) O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pela or-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Está rea-
berta a sessão. - - - · 

· ' O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Pn!Side,nÚ,_· Peço 
a pa_lav!a pela ~?rdern. 

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

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, tenta· 
mQs aqui encontrar uma solução para tornar a emenda somen
te de redação. O fato é que, depois que a Câmara aprecioü 
a matéria, surgiu- uma parte geral, relativa a esses acordos 
nos instrumentais, que não era do conhecimento da Câmara 
e que não podia, portanto, ter sido incluída lá. 

Para ser uma emenda de redação. era preciso que admitís
semo~ a correçã? .do texto pa~a}_l).duir a expressão ~·parte 
geral . Eu sugenna ao Rela_tor da matéria Senador Dirceu 
Carneiro, que fizesse a emerida noS segtlfni~s termos: autori
zando, na redação final, a inclusão da expressão "parte geral" 
no .parágrafo único do citado artigo, porque somente assim 
sena uma emenda que se restringiria meramente à redação. 
Porque é um fato subseqüente. Até então não se conhecia 
a p~rte geral; conhecia-se o acordo e um determinado tipo 
de ~nstrumental. O Relator acha que é importante incluir 
no Instrumental a expressão "parte geral". Se for urna mera 
correção redacion~l para inclusão dessa expressão, acho que 
poderá se caractenzar meramente o cuidado redacional. 

dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, com todo 
o respeito, isso é uma violência regimentaL Já chegamos a 
uma concl_':'-_são na Corniss_ãQde_C_o,~stituição, Justi.ça e Cidada
nia, qUe é-de·mérito. Isso altera· profundamente. 

Com todo o respeito que tenho pelos nobres Senadores 
e pelo Sr. Ministro, que vai viajar-, e Com to'do o--reSPeito 
que devemos ter pelo País, não podemos decidir isso dessa 
maneira. A questão é muito séria. Se a Câmara·aos Deputados 
desconhecia a parte geral. que não foi incluída nos seus estudos 
porque chegou-aepoiS, coino vamos incluí~fà e negar à Câmara 
o direito de revtHa? Isso é uma violência! 

Ternos que admitír que a matéria é séria~ v. -Ex~· Poderá 
conversar com o Presidente da Câmara, discutir o assunto, 
para resolvermos o problema do Itamaraty e do País, mas 
vamos dar à Câmara a oportunidade de analisar a parte geral, 
que chegou depois a esta Casa. Não é só -no papel, não é 
só em belo português- tenhc;> até dificuldade para me expres
sar com relação a isso - que resolveremos se é de redação 
ou de mérito, porque uma coisa altera completamente a outra. 

Sr. Presidente, pediria a V. Ex~ que votássemos a emenda 
do Senador Dirceu Carneiro, que é excelente, e a remetês~ 
semos à Câmara, a fim de que o assunto seja apreciado com 
toda a seriedade que merece do Senado FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor Gilberto Miranda, compreendo as razões de V. Ex~, mas 
a matéria ainda não foi votada. 

O nobre Relator deu um parecer e sugeriu urna emenda 
que, a seu ver, era de redação. O nobre Senador Cid Sabóia· 
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de Carvalho. designado pelo Presidente da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, achou que essa emerida seria 
de mérito; entretanto, propós uma nova fórmula ao Relator: 
que S. EX'' desistisse da emenda de mérito e apresentasse 
realmente uma de redação. Nesse sentido, o Sr. Relator está 
retificando o seu parecer, no que tem todo o direito, porque 
a matéria ainda não foi votada pelo Plenário. -

O SR. GILBERTO MIRANDA C:.... Sr. Presidente, com 
todo o respeito, a Câmara dos Deputados desconhece aquilo 
que foi mandado para cá, que é a parte geral do acordo interna
cional. Corno vamOS dar uma redação e dizer que essa emenda 
passa a ser de redação? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor, tenho que me ater ao parecer do Relator, que tem se 
debruçado sobre a matéria há vários e vários dias. S. Ex·· 
está admitindo uma nova emenda, que é de rcdação, e vamos 
submetê-la à deliberação do Plenário. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, volto 
a insistir: a emerida do Sr. Relator é excelCrite.- e -deVeiriOs 
aprová-la. Mas, se houve modificação no português ou qual
quer adaptação que dê nova conotação à errlencta, que mude 
completamente o seu sentido, ela tem que passar pela Câmara, 
que, aliás, não conhece a parte geral, nobre Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nobre Sena
dor, V. Ex" não pode ficar dialogando com a Mesa. Quero 
apenas lembrar a V. Ex~ que o Relator pode retificár -6 seu 
parecer, em face da discUssãO gerada em plenário e diante 
do que sugeriu o nobre Senador Cid Sabóia_sf~ Carvalho. 

o SR. MÁRIO covAS- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceua) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Péia ordém. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, faço um apelo ao Rela
t_or, que é do meu Parti~o. '!o~os reconhecem?~ g_~e a emenda 
e profundamente mcntóna, muito provavelmente melhora 
o projeto, mas permanece~~ sempre essa dúyida sobre se ela 
atinge ou não o mérito. 

A rigor, tal qual ela está redigida, ela a,trnge o mérito, 
já o tornou claro o Relator da Comissão de ConstitUiÇão, 
Justiça e Cidadania. A sugestão feita petO próprio Relator 
da Comissão foi a de q~~ _íSso fosse deferidp~à Mesa, que, 
certamente, só faria a modíficação no liniite-eh:i que ela fosse 
de redação. 

Pedirei ao Relator que tentemos resolv"er- o problema 
dessa emenda numa construção legislativa ã parte do projeto, 
pelo seguinte fato, Sr. Presidente. Há em curso uma nego
ciação externa, e o Sr. Ministro das Relações Exteriores viaja
rá proximamente. Seria, portanto, negativo que S. Ex• fizesse 
essa viagem agora, sem a aprovação desse tratado, que, afinal, 
já está no COngresso há-algum tempo. · ·· 

Farei, então, uma solicitação - converte-i~ antes_ com o 
Relator do meu Partido - no sentido de que S. Ex• retire 
a emenda, embora tenha sido ela aprovada na Comissão de 
Relações Exteriores. Penso poder contar com Ci_ beneplácito 
de toda a Casa, que imagino' esteja de acordo Com o projeto 
tal qual ele veio da Câmara. O que o SenadO: fez, atrav~5 
da emenda, foi a tentativa de melhorar essa qnãlidade. 

Todavia, há que se pôr os dois pratos numa balança: 
melhora-se um pouco _o texto. toma-se um cuidado adicional. 
mas prejudica-:se eventualmente uma negociação erh curso. 

Transmiti ao meu companheiro de Partido - S. Ex~ se 
mostrou de acordo e naturalmente declinará isto pessoalmente 
- a minha proposta de se retirar a emenda agora e tentar 
viabilizá-la mediante outro mecanismo posterior à aprovação 
do acordo. eventualmente o_ mesmo objetivo já perseguido 
pela Comissão. Assim, encerraríamos essa discussão sobre 
se a emenda é ou não emenda de redação. Na medida em 
que a emenJa não exista, não há _essa polêmica, e o que 
fica em votação é_merament_e_o que veio_ da Câmara. Sendo 
meramente o que veio na Câmara, se for aprovado, e_stá_apro· 
vado e o problema. portanto, superado. E o Relator, que 
teve um enorme trabalho para construir esse novo texto, vai 
tentar encontrar meios c modos de viabilizar _esse texto de 
uma outra maneira, se isto _for possível. Se não for possível, 
teremos, em outras oportunidades, como suprir esse tipo de 
lacuna. Ma~. com isso, evita-se um_problema que poderia 
existir neste momento. - - ' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Diante do 
pronunciamento do Senador Mário Covas, concedo a palavra 
ao nobre Relator, Senador Dirceu Carneiro. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Sr. Presidente, enquanto 
o nobre Líder, Senador MáriO Covas, fazia suas ponderações 
a V. Ex~ e ao Plenário, referindo-se a essa posSibílidade, con
sultamos o Regimento Interno da Casa. Em se tratando de 
um projeto da Câmara, nãO caberia o prOpósito- que pode
ríamos a dotar sem qualquer dificuldade - de um- projeto 
próprio para equacionar essa questão. 

De modo que não me parece viável, ~o ponto de vista 
regimental, acolhermos as ponderações do nobre Líder Sena-
dor Mário Covas. · - - -

No entanto, talvez pudéssemos equacionar essa questão, 
se assim o Plenário entender, com uma sllbemenda, onde 
apenas colocaríamos as palavras numa ordem mais inteligível 
dO ponto de vista das preocupações que a Relataria teve com 
a matéria. seria basicamente colocar' após o texto, a e-xpressão 
"são sujeitos· à. apreciação do Congresso Nacional qUaisquer 
mOdificaÇões dos arranjos subsidiários", e aí segue o texto. 
"Quaisquer modificações" seria a suPeme_nçl~ que_ nos propo
ríamos a fazer. 

Se V. Ex• entender que isso é possível, poderíamos, tam
bém, ouvir a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
através do Senador Cid Sabóia de Carvalho, que acabou de 
fazer essa sugestão~ Relat?ria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Então, V. 
Ex" está enviando à Mesa urna nova proposição. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, -ericfuanto V. 
Ex• aguarda, e~ poderia fazer uma solicitação ~Mesa? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceqa) - Pois não. 
Com a palavra o nobre Senador. 

O SR. JUTAHY ~AGALHÁES (PSDB-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou apresen
tando, hoje, mais dois pedidos de informações ao Executivo. 
Já apresentei, no ano passado, uma solicitação nesse sentido, 
e até hoje as respostas não foram encaminhadas a esta Casa. 

Eu pediria a V. Ex~ que, na condição de Presidente do 
Senado, tomasse as. providências, fizesse uma interferência 
severa para que as respostas fossem enviadas a esta Casa., 
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Não quero utilizai os meios regimentais e legais. mas pediria 
que V. Ex• fizess_e com que o Executivo desse a resposta 
devida a este Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Qual é o 
requerimento de informações. Sr. se.nadorT -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- É o requerimento 
de informações a respeito de_ importações feitas por e-ntidades 
que eram regiStradas no Fundo de Segl!-~idade_ SociaJ -~ __ que 
têm isenção de impostos d_e_importação, Então, fiz um reqUeri
mento para saber quais as entidades que fizeram essas impor
tações e estou aguardando resposta há mais de 90 dias,_quando 
a legislação determina 30 dias .. __ --·--- ·c_ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Mesa 
providenciará~- - - - -

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
vra o nobre Senador. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE:~ Pela ordem. 
Sem revis_ão do orador.) - Sr_.._"P(esídente, quando V. Ex~ 
submetia a esta Casa a votação do projeto de decreto legisla
tivo. antedpeFffiC na manifestação, como Líder da Bancada. 
expressando_o nosso assentimento ao acolhimento do projeto 
e da emenda apresentada pelo Relator. 

Em razãO dessa manifes.tação antecipada em favor da 
emenda. sinto-me no dever d_e __ ponderar a V. EX" que não 
existe mais- te-mpestividadc regimental para apresentação de 
qualquer outra proposição _co_mQa_su_bemen~~ agora co~it~da. 
E lembro _ainda a V. Ex~, com a respeitabthdade _de JUriSta 
eminente que é, que esse acordo pode ser discutido em foro 
internacional. E cámo-ficafemo_s,_Sr. Presidente, V. Ex~ que 
é a figura estelar da Casa, ao sermos questiOnados por uma 
decisão que assumimos da própria-Cadeira presidencial? 

Ape-nas sei que, no exercfcio das furlçÕes de PreSidente. 
nós nos.afligimos para anunciar as nossas-de_cisões. mas sempre 
prevalece - e -em V. Ex~ isto é considerado de uma forma 
exemplar- o respeito à norma regimental. Portanto, se fosse 
uma resolução nossa, envolvendo União, Estados e municí
pios, V. Ex• podia até claudicar - isto nunca ocorreu com 
V. Ex•- no exercício da Presidência da Casa; mas, numa 
matéria que poderá envolver ínterpretaç_ão de foro-universal, 
já que três nações éstão interessadas no projeto, eu me J~ermi
to, muitó menos como Líder e muitó mais como comp-anheiro 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR-PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acho que seria 
para contestar. se audácia suficiente tivesse eu. as palavras 
do nobre Líder Mauro Benevides. 

Não se trata de subemenda nenhuma. V. Ex\' votou o 
projeto. O projeto está votado. Havia uma emenda do Rela
tor. e. depois dos entendimentos, sobretudo com os cultores 
da Língua Portuguesa, chegou-se à conclusão que de redação 
não era. mas de mérito sim. E nisso ficou o problema que 
V. Ex• conslderou suspenso por-cinco minutos. pâra cjue se 
adaptasse a linguagem e aqui fosse admitida como emenda 
de reda~ão. 

Estou to11_1ando conhecimento agora. diferentemente do 
que acaba de dizer o Senador Mauro Benevides, com todo 
o respeito pelas suas preocupações que também são minhas. 
de que o que se prepara depois da votação do projeto é que 
ele passe por Uma redação final, tem de ser lida a redação 
final para ser submetida ao Plenário. Neste caso. só se admite 
emenda de redação. não se pode mais admitir emenda modifi
cadora do projeto, só de redação. A minha única dúvida é 

_se essa emenda de redação é realmente de redação. 
Segundo o trabalho do comitê de Língua Portuguesa. 

de luso-brasileiros, que estão tão afeiçoados à linguagem -
ainda agora ouvimos o nobre- Líder. com a sua linguagem 
escorreita, dizer que V. Ex" é uma figui'ã estdar da cadeira. 
e eu até diria que é uma figura estelar da curul presidencial. 
se o Senador Mauro Berievides aceitar. Então, só caberia 
sabermos, agora sim, na hora em que a votação da redação 
final for feita, se a emenda é compatível. 

Era o que me cabia dizer. Sr. Presidente. 
-- - -- ----

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
__ t;I_or Dirceu Carp~it:_e, V, Ex• já_ preparou a proposição? 

A meu ver, seguindo a linha do pensamento do Senador 
Jarbas Passarinho, V. Ex~ deveria, como relator, retirar a 
emenda de mérito e enviar a emenda de redação para ser 
votada por ocasião da redação fínal. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Sr. Presidente, diante 
de todas essas ponderações. de toda a cautela que a matéria 
enyolve e da_ preocupação dos Srs. Senadores, estamo~ pro
pondo o seguinte encaminham~nto para o equacionamento 
da questão: a Relataria retira ;;t emençla de m~rito e prOpõe 
uma emenda de redação na oportunidade regiment(!l. Pfopõe, 
também, a V. Ex• que submeta o texto da cmen~a de redação 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para que 
o Plenário fique totalmente tranqüilo quanto à natureza._ 

de V. Ex' nesta Casa, alertá-lo, já que, aprovada a emenda, O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Pois não, 
com a qual e_stamos solidários, caberá à outra Casa do ConR na devida oportunidade. 
gresso, que tem trabalhado celeremente, acolher a emenda Portanto, foi aprovado o projeto e retirada a emenda 
e, conseqüentemente, aprimorar ó texto já votado p_ela outra de mérito. 

Cãsa. ··· - - -- O Sr. Gilberto Miranda- Sr. Presidente, peço a palavra 
Portanto, entendo que não há mais_tempestividade regi- pela ordem. 

mental para a subernenda. Daí por que nós nos manifestalnos,- 0 SR. PRESIDENTE (HUmberto Lucena) _ Concedo 
neste instante, a favor da emenda apresentada pelo Sr. RelaR 

a palavra ao nobre Senador. tor. Quando muito Se poderia tentar um destaque para essa 
ou aquela expressão, mas a formulação de uma subemenda OSR.<;ILBERTOMIRANDA(PMDB-AM. Pela ordem. 
me parece inteiramente imprópria e descabida neste instante. Sém rêvisãê)do orador.)- Sr. Presidente, peço a V. Ex~ 

o Sr. Jarbas Passal-inho -Sr. Presidente, peço a palavra que não sejamos mai-s obrigados a apreciar essa matéria, em 
15 minutos, na CO"niisSãõ-âe Constitu!Ção-;"Justiça e Cidadania, 

pela ordem. 1 se é de mérito ou não. Ela deve ser mandada parã. a Comissão 
O SR. PR-ESIDENTE (Humberto LUcena)- Tem a pala- de ConstituíçãO, Justiça e Cidadania, onde, numa sessão nor-

vra V. Ex", nobre Senador Jarbas Passarinho. mal, vamos apreciá-la. 
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i 
Quero alertar V. Ex~ mais:'uma vez-..:.::...--atertado também Art. 1" É aprovado o texto do Acordo entre a Repú-

pelo pessoal do Itamaraty que está aqui ·ao lado - que a blica Federativa do Brasil, a República Argentina, a Agência 
parte geral dos arranjos subsidiários só passou a existir depois Brasileiro-Argentina de Contabilidade e_ Controle de Mate~ 
da matéria votada na Câmàra._Se ela só passou a existir depois riais Nucleares (ABA CC) e Agências Interncional d_e Energia 
da maté~ia votada na Câmara, e se o Relator deste projeto Atómica (AIEA) para aplicaçáo de Salvaguardas, firmado 
dá urna mterpretação diferente depois de analisar a parte em Viena, em 13 de dezembro de 1991. 
geral dos arranjos subsidiários, temos duas coisas· com-pleta-
mente diferentes, Sr._.Presidente. Agora, negarmos.à Câmara Parágrafo único. São suj_eltos a a-preciáçãO'do Congres-
dos Deputados a não-apreciação dessa matéria, depois de ·so NaciOriã.l os Arranjos Subsidiários e quaisquer atos que 
ser votada aqui e com mais elementos, seria··uma violência! inipliquem revfsãO do pfesente Acordo, bem como quaisquer 

atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, 
Por isso, solicitaria a v. Ex~ que remetesse a m~téria acartete"rri eriCargõs ou ·comprOmissos gravosos ao património 

à Comissão de ConstituiçãO~ Justiça e Cidadania e que não nacional. 
fosse resolvida, aqui, em poucos minutos, p<Yrque ·c,- aSSuntõ Art. zo Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
é sério, Sr. Presidente. _ - -.de sua publicação. . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à votação da emenda apresentada à comissão, com parecer 
contrário. 

Os Srs. Senadores que a· rejeitam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) ~ ~~~- ~ - ~~ 

Rejeitada. 
A emenda do Relator, considerada de mérito, foi retirada 

por S. Ex' ~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, redação final oferecida pela Comissão Dírétora, que . 
será lida pelo Sr. 1" Secretário. 

É lida a seguinte _ 

PARECER N• 56, DE Í994 
(Da COin"issàO Diretora) 

Redaçáo final do Projeto de Decreto Legislativo 
11"' 37, de 1993 (n• 346, de 1993, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretora apresenta :1 redaçã9 final do Projeto 
de Decreto Legislativon• 37. de 1993(n"J~46, de 1993, na 
Câmara dos Deputã.dos), que aprova o texto do Acordo entre 
a República Federatíva .do Brasil, a República Argentina, 

.-a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle 
de Materiais Nucleares (ABACC) e a Agência: ~nternaç:ional 
de Energia Atómica (AIEA) para aplicação de Salvaguardas, 
firmado em Viena, em 13 de dezembro de 1991. 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de·-revereiro de 1994. 
-Humberto Lucena, Presidente -Chagas· Rodrigues, Rela
tor- Lucídio Portella- Nelson Wedekin. 

ANEXO AO PARECER N• 56, DE I994 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
11"' 37 de 1993 (n' 346, de 1993, na Câmara dos Depu
tados). 

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

DECRETO LEGISLATIVO N• - ;·oE~Í994 

Aprova o texto do Acordo entre a República Fede- · 
rativa do Brasil, a República Argentina, a Agência Bra
sileiro-Argentina de Contabilidade e COntrole de M_ate
riais Nucleares (ABACC) E Agência Internacional de 
Energia Atômica (AIEA) para aplicação de Salvaguar
das, firmado em Viena, em 13 de dezembro de 1991. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
. a palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro para proff:rir 

a _leitura de proposta de emenda de redação. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB - SC. Para leitura 
de proposta.)- Sr. Presidente. o Relator propõe ~ma emenda 
de redação ao UPDL n• 37/93. ~ 

Dê-se ao parágrafo único, do art. 1~. a seguinte redação: 
-· -· Parágrafo ú~ico: Sã9 ~llJ~itos à ·apreciação-do C~m

gresso Nacional quaisquer modifica"ç6es· n·os arranjos 
subsidiários e atos que impliquem a revisão do presente 
acordo, bem como quaisquer atos Que, nos termos do · 
art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem 
encargos oo. cotnptoril!ssos gràvosOs ·ao patrirliôi:JiO· na
cional. 

A justíficativa, Si.~ Presidente, ·é de que São apenas orde
namento de palavras e um esclarecimento a mais para que 
melhor se aplique o que dispõe este Decreto Legislativo. 

É a emenda, Sr. Presidente. _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, que 
foi o Relator na Comissão de Con~tituição, Justiça e Cidada

·-nia, para que opine sobre a emenda ·de redação apresentada 
pelo Relator. 

O SR. CID SABÓIA~DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para emitir parecer. Sem reviSão do orador.) -Sr. Presid~nte 
e Srs. Senadores, _o_Senador Dirceu Carneiro. com a su·a sensi~ 
bilidade, verificou -que·.-·ae--fã.to,-·n.ã e·menda anterior havia 
envolvimento de mérito e agora S. Ex~ propõe mera inver.;ão 
de termo: a expressão "quaisquer". O texto modifica o par_á~ 
grafo únicO do art. 1": ''Sãosujeü.Os à aj)Teciação do Congresso 
Nacional os arranjos subsidiários e quaisquer·atos" ... 

O aiitófda emeilda apenas muda a expressão "quaisquer•• 
de posição e sugere: "''São s.ujeitos à apreciação· do Congresso 
Nacional quaisquer arranjos subsidiái'ios e ·atos ... " 

Quer dizer. a palavra H quaisquer", precedida da expres
são "atos", passa a vir logo após a expressão· "Congresso 
Nadonal". Trata-se apenas de uma questão redacional que, 
evidentemente, não envolve mérito e que pode ser acolhida 
nesta fase da apreciação da redação final. 

O Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania é que se trata de uma emenda de redação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Solicitb ao ;f.~~ 
nobre Senador C~gas Ro9rigues que_ emitª- o parecer pela""""~~-? "'"' 
Comissão Diretora. 
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. O SR. CHAGAS RODRIGUES(PSD~- PI. Para profe
nr parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S!s. 
Senadores·, o parágrafo único do art. 1 ~deste Projeto de Decre-
to Legislativo n~ 77 está assim redigido: _ 

São sujCitos a-a:precTaç"ãO do Congresso Nacional 
os arranjos subsidiários e quaisqUer atas q'ue impliquem 
revisão do presente acordo, bem como quaisquer atas 
que, nos termos do art. 49, ínciso I, da Constituição, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ·ao patri
mónio nacional. . ' . . 

Solicito a ate-nção dos_nobreS ___ Serlado~es .. Oiun.daQ.Iental 
aqui é a primeira parte do parágrãfo úníêó; quai-Ito à seillnda 
parte, isso consta de todos os decretos dessa natureza. Repito: 
o parágrafo único diz, na primeira parte: _ ----

São SUjeitOs à apreciaçán dú-Congre_Sso Nacional 
os arranjossubsidiários e quaisquer atós que impliquem 

_revisão do- presente acordo. 

A emenda de rcdação diz o seguinte: 
Dê-se ao parágrafo único a seguinte disposição:. 

Parágrafo único: São sujeitOS à apr~ci_ação -_do Con
g'resso Nacional quaisquer modificações nos arranjos 
subsidiários. -

Esta emenda fala em modificiçõcs. O parágrafo único, 
corno está, menciOna n-ão 56 a exeressão "modificações", mas 
"são sujeitos à apreciação os ·arrâllfõ-s~ subSidiáriOS." Temos 
que difer: "Estão sujeitOs à apreciaÇãO do Congresso ~acional 
os_ ;:rrranjos subsidiários" - porque a emenda restnnge -
"e .quaisquer atas que impliquem em revisão." Então, seria: 
.. .''bem como ates que impliquem revisão do presente_ acordo 
e dos atas", se for o caso. Não podemos restringir. ~Se, tal 
coino_está o projeto, diz: "São sujeitOs à apreciaÇão Os ·arranjos_ 
subsidiários e quaisquer atoS que impliquem em revisão", 
como é que vamos dizer aqui: "Estão sujeitos à apreciação 
do Congresso Nacional quaisquer modificações"? 

Apelo para o nobre autor desta emenda -de redação, Sena
dor Dirceu Carneiro, para ãfustá-la da·seguipte forma: 

.Ficariáffi ·sujeitos· à apreciaÇã:q -!=19 Co!lgr_es~9 ~~cional 
os ar[anjos subsidiários, bem como quaisquer atos _que impli
quem revis.ão desses arranjos e do presente acordo. 

De modo que, cumpridas todas essas formalidade~. ouvi
da a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadãnia, através 
c!~ palavra do Senador Çid Sabóia de Carvalh_o,_ quero, mais 
uma vez,_ aqui, reafirmar que estou convencido - apoiado 
agora, além da Ass~ssoria do Senado e da Secretaria Geral 
da Mesa, na Comissão de Constituição- e- Justiça·- de que 
esta é uma emend~ ~e re_daçã9. _ , _ _ _ 

· O SR. CHAGAS RODRIGUES- Então, mais uma vez, 
para deixar a matéri~- bem esclarecida._ O parágrafo único 
atual diz: "São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional 
O!? arranjos e quaisquer atas que impliquem em revisão do 
acordo". A red~ção atual 9i~: "'Sãp sujeitos- à apredaçãO os 
arranjos subsidiários e quaisquer atos que finplíquem em reVi-_ 
são do acordo". Como os arranjOS subsidiários constituem 
acessório, de acordo com o princípiO gerai dO Direito, o aces
sório segue o principal. 

O que estranhei foi que a nova redação diz: ~'São sujeitos 
à apreciação quaisquer modificações nos arranjos subsidiá
rios''. E,u pergunto: haveria prejuízo ao dizer que "são sujeitos
à apreciação os arranjos subsidiários e quaisquer modificações 
que venham a ocorrer nesses arranjos"? 

Ú-S!. Dirceu--C3nieiro 
0

- SenadOr· Ch~g~s RodrigU:es, V. 
Ex• sabe, como jurista, que qualquer jurista pode--apoiar-se 
em qualquer tese - quando não existir no universo, cria 

.-.~.a: sua ·própria-=-, e.defendê-Ia .. De modo que considero essa 
apreciação de V. Ex~ de natureza subjetiva. Já expus todas 
as minhas convicções e permaneço com elas no entendimento 
de que esta redação atende aos interesses do Brasil na sua 
maior dimensão. Aí não estão inte:resses de grupos, não estão 
frustrações políticas _e não estão.-Quaisquer CoisãS Q\ie não 
sejam o interesse_ pi:íhlico do Brasil. 

O SR. CHAGAS RODl.ÜGlJES :_.Si. Í'résldente, dian· 
te dessa questãO de -interpretaçãO, O nobre <iútor da emenda 
de redação esclarece a nova redação: .. São sujeitos à aprecia
ção do Congress-o Nacional modificitçóes nOs arranjos subsi
diários"'. Partindo da interpretação de que esses arranjos subsi
diári()S integra~ o a_co~~o, ~. diz~!!_dq_ S. Ex~ que estão em 
jogo' os supetiO}es~TnteresseS âO País,_ derltro dessa interpre
tação, que ficará nos Anais, eli ã.C.Oiho a emenda de redação. 

ConsUlto o nobre autor da emenda, se concorda ou não 
com a minha sugestão. Parece-me que esse é o pensamento.. O SR. PRE,S:iDENTE (Humbe,rto Lucena) ~Os parece-
de S. Ex• - res concluem pelo acolhimento da emenda de redação. 

O Sr. Dirceu Carneiro - Senador Chagas RodrigUes, 
COI)vocado por V. Ex•, estou aqui ·preSente para reafirmar, 
mais uma vez- creio que já 'Pela qUartã vez-, que, alicer
çado-no Parecer da Assessoria Jurídica do Senado Federal, 
através dos seus -maiores especialistas em Direito Interna
cional, secundados pela Secretaria-Gerâl dã Mesa, que tem 
especialistas para ·analisar esta matéria, sob este ângulo, pro
ponho como emenda de redação o texto que V. EX'! acabou 
de tomar conhecimento, oferecendo leitufa ao Plenário. Em 
se tratando apenas de um esclarecimento mais apropriado 
a esta matéria,porque_ o texto da Câmar~ poderia ter interpre
tações contrárias aóii' iii.terésses do Brasil e expor o Brasil 
a inspeções ad hoc da Agência In~~rf!_~-donal, é que, tendo 
essa consciência, ofereço essa alternativa! que resolve, que 
sana o problema. Solicito ao ilustre Presidente da Casa que 
ouça -a Comissão de Constituição, JustiÇã e Cidadania, segun
do o que determina o Regimento, a fim de que não tenhamos 
dúvidas sobre o assunto. - -

À Çomissã9_:0iretora para elaborar o novo texto da reda:-
ção final com a eriierlda. - . 

Sobre a mesa, redação final que vai ser lida pelo Sr. 
1'-' Secretáiio. 

É lida .a seguinte 

PARECER N• 57, DE 1994. 

(Da Comissão Diretora) 

Redação ·final do Projeto de Decreto Legislativo no 37, 
de 1993 (n' 3461• de 1993, na Câmara dos Deputados). 

A Comissãp Diretora apresenta a redação fírial_do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 37, de 1993 (n' 346, de 1993, na 
Câmara dos D-eputadOs), que aprova o texto do Acordo entre 
a República Federativa do Brasil, a República Argentina, 
a Ag_ênc~~ Brasileiro-Argentina de Contabilidade e _Copt_role 
de Materiais Nucleares (ABACC)_ e a AgênCia Internacional 
de Energia Atómica (AIEA) para aplicação de Sa!vaguârdas. 
firmado em Viena, em 13 de dezembro de 1991, esclarecendo 
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que foi in-corporada ao rixto·emenda de redação ao parágrafo 
único do art. 1", proposta pelo Relator e acolhida pelo Pie~ 
nário. -

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de fevereiro de 1994. 
~Humberto Lucena, Presidente - Chagas Rodrigues, Rela
tor - Lucídio Portella - Nelson Wedekin. 

ANEXO AO PARECER N" 57, DE 1994-

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 37 de 1993 (n" 346, de 1993, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o-Congiesso NaciO-nal aProvOU·.~eu. 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
28~ do R~gimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1994 
Aprova o texto do Acordo entre a República Fede

rativa do Brasil, a República Argentina, a Agência Bra
sileiroMArgentina de Contabilidade e Co-ntrole de Mah~
r~ais Nucleares (A:çACC) e AgêD.Cfa ~Õternacional ~e 
Energia Atônica (AIEÁ) para aplicação de Salvaguar
das, firmado em Viena, em 13 de deze~bro de 1991. 

ArJ. 1" É aprovadQ o texto do Acordo-entre a Rçpú
blica Federativa do Brasil, a República Argentina, a Agência 
Brasileíro-:Argentina de Contabilidade e Controle de_ Mate
riais Nucleares (ABA CC)_ e Agência Internacional de Energia 
Atómica (AIEA) para aplicação de Salyªgua.rdas, firmado 
em Viena, em 13 d"e dez~m&fo de 1991. . , '· _ .. 

Parágrafo único~ São.sujcitos à apreciação do Congres
so Nacional quaisquer modificações nos Arranj'os Subsidiários 
e at9s que impliquem re'-!isão do presente Acordo, bem como 
quaisquer atos que, nos termõs do art. 49~ I, da ConstitUiÇão 
Federal~ acarretem enC?rgos ~ou comprom-issós _gra~osos ªQ 
património naCional. _ _ _ _ _ -~ i 

Art. 2\' Este decreto legislativo entra em ;vigor na data 
de sua publicação. -

Art. 3-n Revogam-se as disposições em ~çntrário. 

O SR. PRESIDE"!/Í'E (Humberto Lucena)·- Foi apresen
tada emenda de redação, p~lp nobre Relator •.. à redação final 
sugerida :Pela Comissão Diretora. · --

Em discussão a redaçâo final com a érit~~aa. (Pausa) . 

O Sr. Gilberto Miranda- Sr. Presidente·; }l~ço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Com a pala
vra o nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB_- AM. Para 
discutir. Seffi reviSâõ -dei orador.)- Sr. Presjd~nte, Srs. Sena-
dores, é muito importante, volto a insistir -=--\l._EX" é o Presi
dente do Congresso Nacional- _,o seu rela_c1ónamento co·m 
a outra Casa, com os Deputados, neste momento de Revisão 
Constitucional; aliás, é impOrtante para as du1.'S Casas. Não 
podemos negar, não podemos passar por ci'mc:t;-de nenhuma 
maneira, dizendo que a Câmr-tra desconhecia,' que a Câmara 
não analisou, que a Câmara não tinha a parte geral dos arran
jos subsidiários. É uma vergonha se aprovarmos isso daí, sem 
antes mandarmos para a Câmara. Não tem jeito, ·em hipótese 
nenhuma, de essa emenda passar a ser enienâa d_e redação. 

O Sr. Relator, com todo o respeito que teriho pelo nobre 
Senador Dirceu Carneiro~ -insiste em dizei, oUVida a Asses_
soria do Senado, que se trata de uma emendª de redação. 
'N'~o é emenda de redação, porque muda complêtamente. 

Sr. Presidente. também é impossível para mim analisar 
o Parecer do Senador Chagas Rodrigues. A tê para analisá-lo. 
eu necess.i~ria das notas taquigrâficas para ler, analisar. pen
sar e falar. 

Fóra isso que requisito a V. Ex", quero, mais uma vez. 
fazer um apelo a V. Ex~. porque isso é uma mehtira, não 
podemos mais compactuar com isso. E estou serido até desele
gante: uma coisa é uma ·coisa, óutra éoisã é outra coisa, com
pletamente diferente daquilo que veio da Câmara. se· quere
mos passar por cima da Câmara .. v_amqs passar. mas· não com 
o meu voto. Só Se for com o_ voto dos outros Senadores 
e. com a concofdância de V. Ex• Mas isso não seria, neste 
momento difícil de relacíOnairiento das duãs Cãsas·.- uma boa 
decisão. - · · 

Mais uma vez, apelo a V. Ex·: é de métj.to, muda comple
tamente. Que a Corriissão de Constituição. Justiça e Cidadania 
analise com calma. Vote a Comissão -e man~~ pará esta CaSa. 
Porque o Sr. Ministro tem que viajar! ESsa-matéria está rolap.
do há dois anos, e _vamos votá-la hoje, de qualquer maneira? 
Sénadores. me dizeril: "Vot:i contrário", É por isso que o 

País está desse jeito. pois votã.~se de qualquer maneira, passan~ 
do por cima e fazendo acordos que não deveriam ~er feito~. 

· Não é crítica a herthum Senador, mas está na hora de ley~u.:_n;tos 
os assuntos-do País com maís Seriedade~ analisando e_ respei
tando a outra Casa. 

O Sr. ~irceu Carneiro- Permite V. Ex~_um aparte?_ 

OSR. GILBERTO MIRANDA- Ouço V. Ex' com muito 
prazer. 

O Sro DirceU Ca~nCiro -· Senador óiib~rto Mifcl.nêia, 
t~lvez eu não tenha sido muito feliz nas colocações de- Ílatúre:Za 
gerais que fiz sobre o- assunto, mas vale ressaltar em tempo 
ainda, em função das preocupações de V. Ex\ que no ·que 
se refere ao assunto que estamos debatendo ne~te momento 
ele nunca participou dos- 'tratados, da deliberação- do Con~ 
gresSó Nacional de nenhum país; apenas foí ~ncluído na,preo~ 
cupação do CongresSo NaciOilal braslleíro dada a sensibilidade 
do assunto em pauta. 

-~~ O .SR. GILBI;:RTO l\cjiRAND"-- Sr. Relator, g~;taria 
"áe saber- se a Câinara ~paliSou, se a_ Câmara teve acess_o a 
·este documento antes da sua votação? Isso é muito impOrtante 
para esta Casa. -

O Sr. Dirceu Carneiro- Eles não existiam na4_uele mo
mento. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Se ele> não existiam, 
devem. por isso mesmo, ser submetidos à Câmara. .., ' 

() Sr-. Dirceu Cilrnei~ -.É -tão su_bsicÍlário _que- qÚándo 
a Câniara apreciou o tratàdo que ora- estamos apreciando 
ele não existia. Isto é o significado do subsidiário. V.- Ex! 
há de convir que subsidiário não é o principal, o principal 
se trata em termos diplomáticos e com a linguagem apropriada 
da diplomacia. Com'? este assunto requer detalhamento ~spe
cífico, porque normalmente os ajustes s~bsidiários são docu
mentos- secretos dos países, não interessa ao Brasil, como 
não -interessa a nenhum país, publicar detalhes sobre eles. 
Como os ajustes subsidiários relerem-se a questões internas, 
é mais conveniente que sejam mantidoS desconhecidas do 
contexto internacional. Por essa razão, nun~ os aju$tes subsi
diários foram apreciados pelos Congressos Naci(!nais. Mas 
a relevância de que se reveste este assunto preocupou· o legisla
dor brasileiro, particularmente porque não conhecia o texto. 
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Uma vez conheCido, o texto acaba se ipcorporando ~o conheci
mento do Congresso. Portanto, pode-se deliberar agora, com 
toda a tranqüilidade, porque se está fazendo o m_elhor Pelo 
Pafs. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Relator, gostaria 
que V. Exame esclarecesse duas coisas. _ _ 

Primeiro: o subsidiário é impOrtante ou não para o princi
pal? Responda-me. por favor. 

O Sr. Dirceu CarneirO - o- sUbSidiário -torlti~ua ~Ubsi-
diário. . · • 

O SR. GfL"8ERT0 MIRANDA .::: Mas é importante? 
Se não, ele nãO -precisaria' existi'r: ' ' ' ' 

O Sr. Dirceu Carneiro- Mas ele, por ser importante, 
não muda de. categoria, continua subsidiáriO~ 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Mas ele não precisaria 
'exiStir. 

QUero que V. Ex~ me resporid·a,- pani déixar nos -Anais 
desta Casa e para que todO~ ?S_S~s: Sc;D~do~e~ Ol;l~a~: a r~ÇI~
ção que V. EX" está propondo é ~.mesmp. que veio da Câmara? 
O efeito é o mesmo? Aquela-que veio-da C~mara 94 9s mesmos 
"direitos ou é· dife-rente em túmos ·de_ poder ou não haver 
a verificaÇãO? 

O Sr. Dirceu Carneiro- Ilustre Senador Gilberto Miran
da, a emenda de redação que propusemos tem vírgulas, letras 
e .. palavras que são diferentes daquela que veio se conside
rannos ipsis Iitteris, mas não muda o sentido de mérito da 
questão. Portanto, a emenda ep-1 questão é apenas de natureza 
red3Cioiial. 

, O SR. GILBERTO MIRANDA·- Pergunto aV. Ex•: 
a que veio da Câmara diz que os ajustes subsidiários devem 
ser apreciados pelo Congressu? ÉJS~o"-~eriador? V. Ex• pode
ria confirmar, para qué fique regiStrado nos Anais? 

O Sr. Dirceu Carneiro-' Além de eu confirmar, V. Ex~ 
poderá ler o texto. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Mas eu pergunto: É 
isso? Devem ser apreciadõS pelO- Congress_o?. A sUá f~daç~o 
evita -que sejam subm_etidas ao congre:s~o. É)sso mesmo, 
s·enador? 

O Sr. Dirceu Carneiro - A nossa proposta é apenas 
de se fazer com que a redaçã_o seja mais clara no sentido 
de não permitir que uma interpretação diferenciada possa 
deixar o Brasil a descoberto, na hora em que se ratifica o 
tratado e que simultançamente ... 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Então, ele evita! 

O Sr. Dirceu Carneiro- É claro! Se ela é para esclarecer. 
evita alguma coisa! 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Mas: Sr.Presidente, 
meu Deus do Céu! É claro, se ela evita, é diferente daquilo 
que veio da Câmara._.. -

O Sr.DirCeu Carneiro- Elã evita o equÍvoco. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (Tumulto) - Se evita, 
é completamente diferente. Uma diz que submete ao _Con
gresso ... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. Fazendo soar 
a campainha.) -A Presidência propõe ao_ Se~.ado a prorro
gação da sessão por mais 10 minutos. 

Aprovada. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presidente, o nobre 
Relator, com a nova redação, deixa bem claro a responsa
bilidade de V. Ex~: ela evita que seja submetida ao Congresso. 

Acho que a e'$enda do_ St!n<:tdor Dirceu Ca-rneiro não 
é boa; é ótím3, inas_ é diferente daquilo que foi aprovado 
na Câmara, é completamente diferente. Este Senado vai apro-
Var TSto'? - --

Sr. Presidente, antes de _colocar em votação, se V. Ex~ 
_insistir que se trata de emendei de redação, eu gostaria de 
analisar, ·com tempo suficiente, as notas taquigráficas do Pare
cer do Senador Chagas Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto LUcena) .:::._ A Presi
dên_cia deseja esclarecer que o nobre Relator apresentou seu 
parecer, concluindo por uma em_e_nda,a seu ver. de redação. 

-- Ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
ela houve por· bem opinar que aquela emenda não era de 
redação, mas de mérito. _ - _ 

Diante disSo, houve um apelo do Senador Mário Covas 
e o Relator retirou a emenda de mérlto. Poi ocasião da redação 
final apresentoU a emenda d~ r~qaç~o. 

Continua··em discussão. (Pausa.) __ 
_se_ nenhum dosSrs. Senadores quiser fazei uSO da palavra. 

encerro a discussão. · 
A Presidêncía vai colocar em VOtaçiO a redação finã.l 

com a emenda apresentada pelo nobre Relator. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - V. Ex• poderia escla
recer se a emenda é de mérito? 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - É de reda
ção~ Ouvi o parecer sobre essa emenda de redação. do Senador 
Cid Sabóia. pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, e do Senador Chagas Rodrigues,,pela C~missâo D(~eto-ra.' 

O SR. GILiiilift0-1\HRANDA- Pedi a V. Ex•, antes, 
uma cópia d3S-;--flo!as ta<.}liigráfiCas para que eu pudesse ana
lisar. . . . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor, agora estainos em fase de votação. 

Em votação a redação fina] cOm a em~nda -~presentada 
pelo nobre Relator Dirceu ·ca·r_neii'ó. - · · · · · ' 

Os Srs. S"qadç.res que aprovarrra redação final queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. . .. 
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda queiram per

manecer sentados. (Pau_sa.) 
Aprovada. 

~- O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma declaração. · · 

- 0- SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .:_: Concédo 
a palavra a v: Ex\ para uma declaração. 

---- , ..... 
O SR. JQSAPHAT MARINHO (PFL- PA. Para uma 

de_çlaração. Seip revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, de,claro a V. Ex~ e a Casa que me abstive de 
votar a emençr~; Não me parece suficientemente esclarecido 
o problema relativo a que se trate de problema de fo1_1na 
ou de mérito. F c.omo se verificou que, após a· decisão da 
Câmara, sobrpyeiO uma parte geral dos _a_rranjos subsidiários 
e se trata de_, assunto de relevância do ponto de vista das 
responsabilida4es do País, preferi não participar da decisão. 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Perfeita· . / 
-mente. 
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O Sr. Gilberto Miranda- Sr. Piesidenú!, peço a palavra 
para uma declaração. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MffiANDA (PMDB- M. Para uma 
declaração. Sem revisãp- do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, quero declarar o meu voto. Acompanho o voto 
do Senador Jo_saphat Marinho. Quero dizer -a V. Ex~ que 
vou recorrer ao Supremo Tribunal Federa[ dessa decisão, des
sa votação, porque a Câmara não teve oportunidade de apre
ciar; em nenhum mOinento, essa parte, q'ue C o subsídio, 
mas que passa a ser parte· do principal. Não pOdemos. maís 
uma vez. Sr. Presidente, votar dessa maneira neste País. O 
País p-recisa: ser re-desenhado cm tudo. Não podemos continuar 
votando assim. São duas horas da tarde: votamos às pressas, 
tomamos decisões às pressa~; não ouvimos a Co-missão de 
Constituição,_ Justiça e Cidadania como- deVeria_ ser ouvída. 
Não houve tempo, por quê? Porque _o Sr. MiniStro. das Rela
ções Exterio-res fem que viajar, pOis já tem -ageiú:fadã uina 
reunião. :, 

É sempre assim, Sr. Presidente. As ·materias chegam ao 
Senado para "ontem", como sempre disse_o Senador Josaphat 
Marinho. Tudo cheg~ _para ont~m aqui, _e_ decidimos, com 
rapidez, de qualquer jeito e de qualquer maneira! 

Isso_ é muito sério-, Sr'.- PrCsidente, s-e continuarmos -a 
tratar dos assuntos brasileiros desta forma,_ nesta Casa! 

O SR. )'RESIDJ;:NT~ .(Humberto L~c~na) - Veja V. 
Ex'-'.. desde Oc setembro Oç 93 que esta matérja está no Seriado. 
Só hoje está sendo votada. 

O Sr. Cid Sabóia de Car,·alho- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Óobrc Senador Cid Sabóia de Car-
valho. · 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -_Sr. Pres-idente, só -
quero justifiCar que votef"siril'' tanto em. relação à redação 
final, como em relação à emenda, porque entendo que a alusão 
à parte geral era da emenda que foi retirada., A argumentação 
do Senador· Josaphat Marinho referia-se a uma-emenda- de
mérito, que, na verdade, foi retirada~ 

Apreciamos um mero _deslocamento--de termo para dar 
à redação maior transpart:!ncia, clareza e o sentido de termos 
um só critério para todos os_enfQques do __ a_rtigo. Trata-se 
tipicam-ente de uma emenda de redação.· Po_r isso, tranqüila
mente votei "sim" a esta matéria, pois; na verdade, houve 
uma emenda somente de redação. E O histP.çíco da discussão 
é que envolvia mérito, mas esse niéfito nãO chegou a esse 
momento da votação. _ - r 

O Sr. Alfredo Campos-- Sr. Presidente, peÇo a palavra 
pela ord_em. -- ·,-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - a Presi
dência vai dar a palavra ao Senador Alfriedo Campos. Em 
seguida, encerra a sessão, porque. já estamos na hora da Revi-
são Constitucío-nal. · 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, é para um esclareci
mento. Esta matt:!ria esteve na CoiníSsão de Rel3Ç6es Exte
riores e Defesa Nacional durante um longo tempo. Esta maté-

ria foi discutida à saciedade, coin profundidade, na comiSsáo. 
Só não _chegou a ser votada porque houve um pedido de 
vista do Senador Pedro Teixeira, quando V. Ex•, então, Sr. 
Presidente, a trouxe diretamente an~ptenário. 

Não havia por que essa_discussão, a não ser no intuito 
único e exclusivo de protelar qualquer decisão, porque se 
a emenda de mérito não foi aprovada, só poderia ser aprovada 
uma emenda de redação. Se essa emenda de redaç_ão fosse 
aprovada, ela não voltaria à Câmara e se a emenda de redação 
não fosse aprovada, também não poderia voltar à Câmara. 
Passamos -~á~i_as horas discutindo uma cois~ completamente 
inócuã, porque-v. Ex~ já havia declarado a votação do projeto 
em si. Não havia mais nada a discutir. Perdemos um tempo 
preciOso e esta matéria, volto a dizer. Sr. Presidente, foi discu
tida, em profundidade, na ComissãO de Relações EXteriores 
c Defesa NacionaL Não foi votada porque houve_um pedido 
9e vista do Senador Pedro Teixeira após a discuSsãO ter sido 
encerrada, e V. Ex', por mOtivos conhe'cidos, pela urgêri.cia 
da materüi.; trouxe~a diretamente ao plenárío. Tudo daria' no 

-que deu: o projeto está aprovado e não tem q-ue VOüar à 
Câmara como gostariam· alguns Senadores, por medida pura-
mente protelat6ria. 

Era o que eu tinha a dizer, como Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, a que horas 
é a sessão do Congresso Revisor? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luéena) - Ágçrà: às 
14h. 

O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidente, há chance de 
marcarmos para o final da tarde_ uma sessão para a vot4'ação 
do nome do Diretor· do Banco Central e o de um embaixador? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Vamos ten
tar, logo após a Revisão, fazei' uma noVa sessão do Senado. 

O SR. PEDRO SIMON - Gostaria que V. Ex·' fizesoe 
UIQ._,apelo aos Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Humbertó Lucena) - Façó um 
ape'lo aos Srs. Senadores para que se mantenham em Brasllia 
a fim de que, no final da tarde, façamos uma nova sessão 
do Senado com vistas à apreciação de indicações de autori
dades. 

Em virtude do adiantado da hoia, -ficam sobrestados os 
seguintes itens da Ordem do Dia: 

-5-
Projeto de Decreto- Legislativo no 3S. d~ 1993 

(270/93, na Câmaiã~dó'S"Deputados), que aprova- os 
textos das Resoluções n• 267 (E·V), 26_8 (XII) da Con· 
ferência Geral do Organismo para a Proscrição das 
Armas Nucleares na_América Latina e no Caribe 
(OPANAL), que alteram, respectivamente. a denomi
nação legal do Tratado para a proscriç3.o das Armas 
Nucleares na América Latina e o parágrafo 2" de seu 
artigo 25; bem como o texto emendado do referido 
Tratado. 

-2-
Projeto de Decreto Legislativo o" I, de 1994 (n'-' 

390/94, na Câmara dos Deputados), que submete à coo~ 
dição suspensiva a renúncia de parlamentar contra o 
qual peride procedimento fundado nos ilicisos_ -I: e 11 
do art. 55. da Constituição e dá outras providências. 
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O SR. PRE..~IDENTE:'(i-IuTnbcrto Lucena)- Nada mais 
havendo a tratar. a Presidência vai encerrar os tr<!.balhos, 
designando para a sessão extraordinária, anteriormente con
vocada para logo após o encerramento dos trabalhos r:_evisio
nais de hoje, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N" !, DE !994 

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 
art. 3" da Resolução n•· 110. de 1993) 

Discussão. em turno único. do Projeto de Lei da Câmara 
n•• I, de 1994 (n" 2.342/91, na Casa de origem), que autoriza 
a criáção de áreas de livre comércio nos Municípios de .Brasi
léia e Cruzeiro do_ Sul, no Estado do Acre. e dá outras provi
dências.- (Dependendo de parecer da Ccimissão de Assu_ntos 
Econômlcos.) - -~ --

- 2-· 
PARECER N·· 464, DE 1993 

Discussão, crit tui-no único ... dO Pare~er n" 464, de 1993, 
da Comissão de Assuntos Económicos sC)'bre a _MenSag~m 
n" 413, de 1993 (n" 882/93. na origem), do Senhor Presidente 
da República, que cOnclui favoravelmente à aprovação do 
nome do Senhor Ruy Cout~~ho_-ao Niis'iimento. para exerCer 
o cargo de _Presidente do Conselho Administ_rativo de Defesa 
Económica. · -- - ----- - -

-3-
PARECER N" 464-A, DE 1993 

Díscussão. enl turno únicO. do Parecer n~ 464-A, de 1993. 
da Comissão de Assuntos. EconômicO_s sobre a M:"ensagerri 
n'' 413, de 1993 (n" 882/93, na origem), do Senhor ?residente 
da República, que conclui favoravelmente à aprovação do 
nome da Senhora Neide Terezil)h~ __ Ma~e~rd, para ex~·rcer o 
cargo de Conselheira do COnselho AdmjriistratíVo de Defesa 
Económica. -

-4-
PARECER N' 464-B, DE 1993 

DisCusSão, em turno único,_do Parecer n\' 464-B. de 1993, 
da Comissão"-de Assuntos- EconómicoS sobre ã. M_ensagem 
n'' 4!3, de 1993 (n" 882/93, na origem), do Senhor Presidente 
da República. que conClui faVorã.veirilerite à aprovação do 
nome do Senhor Carlos Eduardo Vieira de Carvalho, para 
exercer o cargo de Conselheiro do Conselho AdministratiVo 
de Defesa Económíci. - - - -- ----- ---

-5-
PARECER N" 464-C, De !993 

Discussão, eJfl turno únic-o, do Parecer n\' 464-C, de 1993, 
da Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem 
n'' 413, de 1993 (n" 882/93, na origem) do Senhor Presidente 
da República, que conclui favoravelmente à aprovação do 
nome do Senhor Marcelo Monteiro Soares, para exercer o 
cargo· de Conselheiro do Conselho Administrativo cte Defesa 
EcOhômica. · -

-6-
PARECER N" 464-D, DE 1993 

Discussão. em turno único, do Parecer nn 464-D, de 1993, 
da Comissão de Assuntos Económicos s-obre a Mensagem 

-n" 413, de 19Y3 (n" 882/Y3,_na origem), do Senhor Presidente 
da Repúhlica, que conclui favoravelmente à aprovação do 
nome do Senhor José Matias Pereira. para exercer o cargo 
do Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econó
mica. 

-7-
MENSAGEM N" 36. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 3" da Resolução n" 110, de !993) 

Mensagem n" 36, de 1994. através da qual o Presidente 
da República solicita seja autor!za9C? o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro, a contratar operaçãÇ> de crédito exte_rno. 
com garantia da União, junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento- BID. no valor equivalente a até trezentos 
e cinqüenta milhões de dólares. (Dependendo de Parecer da 
Comissão de Assuntos Económicos.) 

-8-
MENSAGEM N•· 42. DE 1994 

(Incluído e~ _ _Qrd~m dq Dia. nostermos do 
art,3" da Resolução n•' 110, de 1993) 

.-. Mensagem n\' 42, de 1994, através da qual o Presidente 
da República solicita seja autorizada a contratação de opera
ção de crédito externo, mediante garantia da República Fede
rativa do Brasil, no valor de trinta e um bilhões. quatrocentos 
e setenta e cinco milhões de ienes, de principal, _entr~ o Estado 
do RiÕ de Janeiro e o Fundo de Coop'efação EcOhôrriica·Uitra
rriarin·a~ destinada- ao financiamento- parcial do Programa de 
Saneamento Básico da Bacia da Baía de Guanabara. 

::... -9-
PARECER N" 53, DE 1994 

Discussão. em turno único, do Parecer n" 53, de 1994, 
da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a Mensagem 
n·• 54, de 1994 (n" 70/94, na origem), de 28 de janeiro do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Alkimar 
Ribeiro Moura, para exercer o cargo de Diretor de Política 
Monetáriá do BanCo Central do BrasiL 

-!O-
MENSAGEM N" 537, DE 1993 

Escolha de Chefe de Missão Diplonlática 

Discussão, em turno único, -do Parecer da Comissão de 
Relações Exter!ores .e Defesa NaciOnal sobre a Mensagem 
n" 537, de 1993 (n' 1.051/93, na origem), de 23 de dezembro 
último, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado o nome do Senhor José Jerônimo 
MOscardo de Sou,z:a, Minis_tro de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata. Para exercer a função de Embaixador, Chefe 
da Delegação Permanente do Brasil junto à Organização das 
Nações Unidas pata a Educação, Ciência e Cultura. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está encer-
rada a sessão. -

(Levanta-se a sessão às 14horas.) 
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Ata da 273 Sessão, em 9 de fevereiro de 1994 

1 O" Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodriguese NeÍsÓn Wedekin 

. ÀS 18 HORAS E 30 MINUtOS. ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: .. 

Affonso Camargo - Albano Franco - Alexan_dre Costa - Alfredo 
Campos - Almir Gabriel - Aluízio Bezerra - Amir Laudo - Autonío 
Mariz - Aureo Mello- Beni V eras -Carlos Patrocínio.....; César Dias 
- Chagas Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho - Coutinho Jorge -
Darcy Ribeiro :- Dario Pereir~ - Dirceu CarneirO-- Divaldo Suruagy 
- Eduardo Sup!icy - Epitácio Cafeteira ~ Esperidião Auriu - Eva 
Bfa)r -.Flaviano Melo - Gaiibaldi Alves Filho - Gerson Camata -
Gil~rtQ Mi.r~da - Guilhcfllié Palmeira - Henrique Almeida -
Hugo Napoleão-- Humberto Lucena - Iram Sarai V a - lrapuall Costa 
Júnior -_Jarbas Passarinho- JOOO C3bii0Il- JOãô'"'Fra.Iiça- João 
Rocha- Jonas Piuheiro - Jônice Tristão- Josaphat Míuiuho - José 
Eduardo - José Fogaça - José Paulo Biso! - José Richa - Júlio 
Campos - -Júnia Marise -· Jutah:Y Magalh-ães - Llyoisief Ma_ia -
Levy Dias- LQul,'emberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucfdio 
Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Mareio Lacerda -
Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Mauro BeneVides -
Meicl Filho - Moisés Abrão _,_ Nabor Júnior - Nelson Carneiro -
Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Odacir Soàies - Pedro Siruon -
Pedro Teixeira- Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronan 
Tito: _Teoto~o Vil~la Fllho- Valmir Campelo.~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -·A lista de 
presença acusa o comparecimento" de 73.Srs. Senadores. Ha~ 
vendo número regimental, declaro aberta a ·sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nOssos trabalhos. 
O SR. PRESIDENTÉ (Nelson Wedekin) - Tendo em 

vista a publicação da RCsolução n? 11, de 1994, as solicitações 
de autorização para realizar operações de créd_i_to dos Estados, 
do Distrito Federal e- dos-Municípios-_pa-Ssaiàin a sú regidos 
por ·novos-critériOs. -

Os ofícios em tramítaÇão ou ãinda entrementes encami~ 
nhados, nos termos da ResOluÇãon9 36, ct"e)992, ora-reVogida~ 
serão remetidos, por solicitação da Comissão de_ ASsuntos 
Econólnicos; ao Ba-ncO Ce-ntral do Brasil Pára· nova análise. 

As matérias aguardarão~ na Secretaria::-Geial da Me-Sa, 
ulterior manifestação do Banco Cé:-riti-al.- . . - -

I - Cóm patecer do Banco Central 
Ofícios "S" ·1/91 - '·s" 16191 - "S'' 39192 "s:· 80/92 

- "S" 49/93 - ''S" 89/93 ___ :.: "S" "9ó793 "$;, 105193 '_ ·.-.s .. 
106/93- "S" 117/93 "S" 118193- "S" 119/93- "S" 120/93 
- "S" 134/93 - "S" 138193 - ''S" 145193 ~ "S" 147/93 
- "S" 156/93 - "S"' 167/93 - "S" 179/93 - ·~,. 186/93 
- "S" 004/94 - "S" 005/94 - "S" 008194 - "S" 009/94 
- "S" 010/94 - "S" 012/94 - "S" 014194 - "S" 016/94 
- "S" 023/94 - "S" 024/94 - "S" 025194 - "S" 031194 

II _:Sem parecer do Banco Central 
Ofício "S" 3/91 ''S" 6/91 - ''S'' -11/91 - ''S" 20191 -

"S" 49191 - "S" 20/92 - "S" 27/92 -'- "S" 28192 - "S" 
29/92 - "S" 30/92 - ''S" 3l/92 - "S'' 32/92 ..':.: ''S'" 33192 
~- "S" 37/92 - "S" 38192 - "S" 4b/92 - "S" 54/91 -
'-'S" 55/92 - "S" 57/92 - "S'" 10192 ~ "S" 71)92.:...:. ."S" 
81/92 - "S" 84/92 - "S" 13/93 - "S" 15193 - "S" 19193 
- "S" 37/93 - "S'" 39!93 - "S" 40/93 - "S" 46/93 - -
"S" 54/93 - "S" 61/95- "$" 62/93 - "S" 69/93 - "S"" 
70/93- "S" 72193 -i:S" 74193 ~ "S" 85193 ...:_ "S" 87/93 
- "S" 93/93 - "S" 94/93 ~."S" 95193 - "S" _Q7J~3 -
"S" llG/93 - "S'" lll/93 - "S" 112/93 -'- "S" 113/93 ~ 
"S" 114/93 - "S'" 115/93 _:_ "S" Ú3/93 _:_ "'s"126/93 -
''S" 127/93 .... :: ''S'' 131193 _:_ ''S" 133193 -->·s" Ú919'3 __:_ 
"S" 141/93 - "S" 142193 - "S" 149/93- ''S" .151193-
"S'" 162/93 - "S" 163193 - "S"" 175/93 - "S" 176193 -
"S" 177/93- "S" 188193- "S" 189/93- "S" 1194- "S" 
2/94 - "S" 18/94 - "S" 19/94 - "S" 20194 -- "S" 26/94 
- "S" 27/94 - "S" 28/94 - "S" 29/94 - "S" 30194 -

. "S" 32/94 - "S" 33/94- "S" 34194 _:_. . 
IIl- PROJETOS DE RESOLUÇÃO 

PRS 160/93 - "S" 161193 - "S'" 162/93 - "S" 163/93 
- "S'" 6/94 - "S'" 7/94 - "S" 8/94 - "S" . 9/94 -
"S" 10/94 - "S" 11/94 - "S" 12/94 - ··s" 13/94 
- "S'" 14/94 - "S" 15/94 - "S". 16/94 - "S" 17/94 
-"S''· 18194-"S" 19/94-"S" 20/94-. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Sobre a ·mesa, 
requerimento que _será lido pelo Sr. 1" Secretário, . 

É lic!_o o s~guinte ; 

REQUERIMENTO N• 78, DE 1994 

Senhor Presidente. _0 ___ o__ 

Nos iermos regimentais, requeiro sejam consideradas co~ 
mo justificadas as minhas ausências nos trabalhos desta Casa, 
apontadas no período de 9 de d~zembro_ de 1993 a 2?_ de 
janeiro de 1994, em virtude de recomendação médica, confor
me atestado médico. 

Cumpre~ me _esclarecer_ que mesm_o_ pe_rmanecendo em 
Brasília e não es"t3.Ddo clinicamente impossibilitado de compa
recer aos trabalhos, a orientação médica foi, sempre, para 
um maior repouso. 

Sala das Sess.ões, 9 de fevereiro de 1994. - Senador 
Mareio Lacerda 

O SR. PRESIDENTE (NelsÓn Wedéliin) - Q requeri
merito eStá deVidimlente instruído c~mi atestado médico pre
.Yisto no art. 43, item I, do Regimento Interno. 

Em votação. . 
Os Srs. Senadores qtie o aprovam- queiram permanecer 

s~nt.~dq~ .. (Pa"sa,) 
Apruvado. 
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AProvado o réquerim:ento;fica concedida_a licença solici-
tada. ' · · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1\' Secretário. · 

É lido o seguinte -

REQUERIMENTO N• 79, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Rcqueiro,-n·o·s termos do.art._ 5"_, parágrafo 2~, da Consti

tuição Federal e do art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal sejam solicitadas à Companhia Nacional de Abasteci
mt:nto- CONAB, através do Ministério da Agricultura, do 
Abastecimento e da Reform~ Agr~ria~ as seg_ui~tes ~nforma-
ções: _ _ -

1 - Quais foram as quebras di peso por armazenagem 
ocorridas na Cibrazem no período de 1986 a 1992, qual o 

valor atualizàdo em cruzeiros- reais desses débitos para com 
a sua sucessora CONAB e quais as medidas adrriinistrativas 
l9J,nadas por cstfl em relação ~os <;)esvios de prodUto CSH;t~ta
tados. 

Justificação 
sao infó'firiaçõés Cómpiementares a req_uerimentos _de -in

formações aprovados anteriormente por esta Casa e igual
mente destinadas a esclarecer irregularidades ~ometida~ p.o 
ârllbítO daquela Coni.panhla, cujó iritCresSe de esclarecimento 
pelo Senado já foi inteiramente demonstrado _com_a criação 
de uma CPI destínada à -apuração desses fatos. 

Sala das Sessões; 9 de fevereiro de 1994. ·-Senador 
Moises Abrão. 

(A Coml'sstfo Dfretáraf 

O SR. PRKSlDENTE (Neíson \vêdekin) - Ó Jequeri
mento lido _ _será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do inciso IIl do art. 216 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- H~ oradores 
ins_critos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Pronuncia o se
guinte discutsó.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos sabe
mos· que, na era atual, marcada pelo domínio da tecriologia, 
a educação é um setor prioritário de atuação do poder público 
e deve merecer tratamento privilegiado- n-os planos de ação 
governamental. Nos anos 90, nessa virada do século, o fato 
de as- pessoas ·aptênderem ou não passou a ter uma enorme 
importârida, e_a formação de profissionais competentes no 
campo tecnológico tornou-se ·requisito indispensável para o 
desenvolvimento econôrnico e social das nações. Os investi
mentos nessa formação têm retorno garanti9o, .e, no 11_1lmdo 
inteiro, os países vêm procurando ampliar sua base_ de recursos 
humanos aptos a fazer uso das inúmeras conquistas tecnoló
gicas que contribuem para o progresso de toda a humanidade. 

Em nosso País, infelizmente, a educação está em crise_, 
e pa:ram ·ameaças de que fique em sitmi.çao ainda pior: fgrlo~ 
ram-sc totalmente idéias como as defendidas por um dos maio
res pensadores sociais da atualidade_,_Aivin Toffler, em seu 
livro Powershift - As Mtidanc;as do P9<l;er, segundo o qual 
a justiça social _e a liberdade dependem agora da maneira 
pela qual a sociedade trata o problema da educação. 

No Brasil, o Plano de Estabilização Económica, enviado 
pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, menos
preza essa importância e lança grande parte de seu ônus justa-

mente sobre a educação pública brasileira. Ao reduzir os re
cursos vinculados à receita de impostos sobre a manutenção 
e o desenvolvimento do ensino, transferindo_ parte dessa recei-

. ta para o Fundo de Emergência, o Governo F~deral está 
colocando em risco o setor educacional, determinante para 
garantir o atendimento das necessidades prioritárias para o 
desenvolvimento humano no País. 

Dentre as propostas apresentadas. vem causando preocu
pação a que propõe a estadualização das instituições federais 
de ensino técnico e de ensino superior. Cresce no meio educa
cional o temor de que _essa alternativa represente uma vertigi
no~~ queda da qualidade da formação de mão-de-obra qualifi
~da _tão importante para o futuro da Nação. Propostas desse 
tipo parecem ignorár que o PaíS só "reencontrará o caminho 
do crescimento se puder contar com recursos humanos prepa
rados para as exigências inerentes às novas _tecnologias que 
vêm sendo praticadas pelo se to r produtivo. Hoje. as empresas 
brasileiras precisam, como nunca, de técnicos bem treinados 
e com formação teórica sólida que permitam a conquista do 
m~ximo de produt!vidade e de q~alidade. 

Diante das reiteradas notícias_'! respeito da transferência 
para_Qs governqs estaduais. _das 19 escolas técnicas federais, 
das 41 escolas agrotécnicas, dos cinco.centros federais de edu
cação tecnológica_e d~s 11 unidades de; ensiho descentralizado, 
o CONDITEC- Conselho de Direiores das Institúições Fe
derais de Ensino Técnico IndUstrial. vem tentando sensibilizar 
as autoridades constituídas, manifestando uma forte indig
nação e uma grande preocupação com os destinos que aguar
qam o. ensino técnico brasileiro. caso se efetive essa intenção. 
~por essa razão que ocupo, hoje; a tribuna desta Casa. 

Sr._Presidente_, Sr•s e Srs-.Senadores,_o Congresso Nacio
nal .não poderia_ deixar de ouvir o, clamor dos cidadãos preocu
pados com a gravidade das conseqüências das mudanças que 
estão sendo propostas no âmbito do_programa de ajuste ec_onô
míco e da refonpfl ~çmstituciom_ll. fflra lutar pela permanência 
da vfnculação dFts instituições federais de ensino ao Ministério 
da !=-ducaç~o ~ do Desporto, foi instalada, em 26 de janeiro 
passado, no Espaçó Cultural da Câmara dos Deputados, uma 
Frente Parlamentar em defesa da escola pública e do ensino 

· teçno.lógico brasileirô. 
. Nós, parlamentares, temos de estar alertas para a gravi

dade das conseqüências das propostas enviadas pelo Governo 
Federal. Caso o Brasil queira competir no mercado interna
cional e acompanhar as inovações_ tecnol_ógicas e organiza
cionais por qUe: passa o mundo, -neste final de século, não 
resta às autorídacles deste País outra alternativa senão a de 
in-vestir prioritar~amente na qualifica.ção dos recursos humanos 
e em sua adequaÇão aos meios de produção. É indispensável 
a detecção dos pontos de estrangulamento do parque industrial 
n~c;ional quant_q ~ qualídade e à c~~petitividade para .adaptar 
os sistemas de formação técnico-prõfiSsional atualmente exis
tentes no País, ·se não quisermos ficar para trás -na corrida 
pelo desenvolyiJ;nento. _ 

Para viabiii:Zar essa qualificiÇão (fe recursos humanos, 
em nível de segundo grau, existem, no B~.§iiL dois grand~s 
sistemas de formação técnico-prOfíssíonaf: o SENA! e as Esco
las Técnicas Federais. As Escolas Técnicas_Federais, sobre 
as quais centr,arei meu pronunciamento, sãO ilhas de exce
lência nesse mar de mediocridade em que se transformou 
a escola públiCa de nível médio. Elas ocupam um lugar de 
destaque na educação brasileira, constituindo-se num subsis
tema bem_ estr_Ütura,do de ensin_o de segunÇ.o grau, existente, 
em sua grande-!naioria, nas capitais dos Estados. 
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Em termos qualitãtivos, a fede de escolas técnicas federais 
oferece um ensino de boa qualidade. Quando se compara 
a qualidade desse sistema à das escolas estaduais ou particu
lares de ensino médio, a diferença é acentuada. Apesar da 
reduzida amostragem - pdis só foi testado o desempenho, 
em português e ·mateináticà.~ de alunos de nível médio de 
esColas pertencentes às esferas administrativas fedeiaJ, esta
dual e particular, com diferentes modalidades de ofertas (en
sino técnico, normal e educação- geral) em quatro Estados 
-os resultados obtidos em uma avaliação feita em 1989, 
pela-Fundação Carlos Chagas. para o Banco Mundial e para 
o 'MíniStéiió dà Educação, revefaram claram.eD.ie a baixa q uali
dade das escolas estaduais de nível médio, deixando evidente 
a·lide!an'çã. .d.aS esr.:olas técnicas federais. · · · 

Em março de 1993. o Instituto de Pesquisa Econón:üca 
Aplicada - IPEA, divulgou 'ri texto para discussão n• 295, 
coordenado pelá pesquisadora TC reza CriStin~ Kirschriê-r, iÍlti~ 
tulado "Modernização Teé:nológ~ca e Formaç~O Técn~co-Pro~ 
fi.Ssion"al no Brasil: ImpasseS e Desafios". Ao tecer comen~ 
tários sobre a.s escolas técnicas, o estudo chama a atenção 
para ·o· fato de ·que os dados aci'ma apr"esentados, tão eXpres
sivos e ptOinis'sorcs por um'lildo, exigem pçr qutro uma .aO.ális'e' 
fiais 'c'ríticá. EnqUanto óâs' c'sCôfas técniéas federais ã cuSio
anuai do atuOo é 'da ordem de 'I :1oo dólares Cm média, bast'anie" 
Próximo 'cio's L80Ó dóiarês de 'custo dos cursos do SENA!, 
nas escolas estaduais esse cust6 ·é de apena=s ·zso dólares por 
ano. e nas esColas municipais :as despesas mé:áias por aluno 
giram em torno de 136 dólares. _ : , '·' 

Dados como esses. Sr"s .e.Srs. Senadores,.-permitem~nos 
preve-r? ~utur_o, das esc~la~ ~éc~cas pü~Hcas QO Brasil, e;aso 
se concretize a transferência para a esfera estadual d~, toda 
a,rede P~ .esçolas. téçoicas federais. Caso _s;e copcretize á.esta
du~~i~a_ção d~ tod<:\S as.e.scolas ·de ensino mé.diQ mantidas pelo 
Minist~riQ da Educação é do Desporto, de onde serão tirados 
os recursos. adicionais necessários? Como os ·governos esta
duais poderão manter o nível atual do ensino oferecido. só 
pgssível com investimentos 6,8 vezes maiores. pór aluno? Co
m~ os. estados,mais pobres da Federação poderão arcaLC.om 
e~ses custos?. ESsa franSferência·nao ani-pliará ainda mais as 
disparidades já existentes entre os diferçnt~~..estados _b_rasi· 
leiros nó setor cdUi::acioli.31? O que se pretcnd~. afinã.l, .com 
e_ssa tra~sfe~ê,nci.a? Baix(,lr. ~ qualidade do .c]1~ino técniço )lO 
Pa,ís? . . . 

A julgar pelas dificuLdades encontradas pelos estados para 
a manutenção das escolas que_ atualrnentc P9$Suem, sejam 
elas técnicas ou de educa_ção geral, é previsív,cl <t gueda vertigi
nosa·cto padrão de eficiên-Ciá.~ q rctro~esso do,s ayanços pcçlagó
gic'os e tecnológícos hoje Vérifícaâos nas eSco[~..técnicas fede-
rais. ' . ·. 

Quem conhece o padrão de ensino. ·o G9rpo docerite: 
os-eq-uipamentos e as instalaçOes de uma cscolã técnica feàcral 
não pode admitir sua decadência. É inconcebível-que prefen
dam acahar justamente cÇ>rp.os modelos de .cp;:;ino que deve
riam ser difundidos e ampliados. para atendc_r c dar uma 
hoa formação a um ntimero cada vez maiõ;r-;·de jovens cm 
nosso País. · ·· 

Srs. Presidente. Sr·•s e Srs. Senadort.!s, tem?~ um compro
misso· com--o futuro do B~-aSiL Não podemAs.rerrnitlr que 
o ensino técnico púhlico entre em decadência. passando para 
a responsahilidade dos governos estaduais. Estadualizar essas 
escolas significará lc'.!á-las à falêncía·pedag<fg!Cã:. pois difícil
mente os estados terão condições de destinaf~lÍ1es o mesmo 
volume de verbas que o Governo FederaL fator diretamentc 

responsável pela eXcelência do ~~sino nelas ministrado. Além 
de todas as razões apresentadas, é preciso não eSquecer que 
a presença da Uniã'o é uma forma""de compensar as enormes 
desigualdades regionais existentes no País. Lutemos, pois, 
para que não se corneta esse atentado co~tra a educaçã~ naciC?-
nal. ~ ~· ~~ . 

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

Durante o discurso do· Sr. Espe'ridi4o Arriilz',' o 
Sr. Nelson We_de_kin,, ·t.Secret{J.riq,,de:ixq (l..cadeirq da 
presidência, que é otupada pelo Sr'., Humberto Lucena, 
Presidente. , _ ' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _..: Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSOl'/ WEQEKIN-(PDT.-:-. ~Ç. Pró~tindá Õ 
seguinte discurso.) - Sr. Presiçlente~ Srll;S Se.nadoras e Srs. 
Senadore·s, qüero registrar aqui; da tribuna tlo'Senado, o .re'Cé
b:itn:ehto de uni .docUmento de repúdio ao mais·reCente Plano 
ECànômiC6 ·do Goverrió __:_ ConheCiOO.- C:o'rrio FHC2 ·-:- que 
me foi enviado pelOS Pi-efeitoS dàs 26 ciOadês QUe PariiciPani 
l;la l\S_S9ci?çãp dos. M~~icfj,ios 4o AttO 'yai~ dO; lt?-ja( EÍn 
nota oficia,l, qs administradores daquelas cidades 'Cáta'ri·nenses 
atacam, com argumentos 'irretdcáveis, os dois pontos i:less'e 
mais nQVO ''pacot"e'': ~y ~Um~~tO ~e. impos~OS e _a. C~a9.~? .~O 
Fundo Social de Emergênci~. Transcreverei aqui partes do 
texto por concordar integralmente com o. gut: dizem ::).qqeles 
prefeitos do meu Estado . 

. )~.9 'cri_tic~~ ~.cri-ação ~e 'n.ov~s aüquotas de imposto, os 
ihtegranteS da Associação dos 'Municípios· ao 'Alto Vale do 
It~faí lenibia~.;con: ~u.it'a)5r?f:ti-_i~da~e·, q~e ::a ~ec:e~sidade 
de aumento derece~ta~ para ~q~Il1~r_a_!:_.a~.fmanças Ça União 
pode ser perfeitamente suprida com um plano eficaz de com
bate à sonegação e com a priorização da aplicação de recUrsos 
públicos". 

É verdade. Estudos recentes têm cOmprovado que, para 
cada cruzeiro arrecadado pela Receita Federal, um oUtro cru
zeiro é escamoteado pcta.sonegação. Orá, é dever do Governo 
C'?mbater ,a,evi!SãO 11ã0 SÓ peJq çlinh~iro perdido,, Q13S tall}bém 
para aca,bar com,a, iil)pressão de,irnpunidad.e.que se.tel]l.hoj~ 
em día no .que se.refcre às .questões fiscais. Ou seja, parece 
que neste País,.a União só cons.egue arrecadar impostos doS; 
trabalhadores regulares c das empresas legalmente co~stituí
das. Todos os que agem na chamada economia inform~l -
qu_e _ainda não foi perfei,ament~ .Pimensionada.mas que_ certa
mente é gigantesca - não pagarn impostO$. Também. ríão 
contribuem para O"S cofres .Púhlicos os chicaneiros~ os _que_ 
se especializarem ~m rec~rrer, nos tribunais, das cob~anças 
de impostos, confiantes na lerdeza da Justiça brasileira, Isso 
sem falar nos que inventam os mais diversos expedientes para 
hurlar o Fisco. 

De outro lado, também é preciso aplicar bem o dinheiro 
arrecadado. A verdade é que o que se arrecada hoje talvez 
fosse suficiente para zerar o déficit das contas públicas, desde 
que, é claro, se conseguisse acabar com a inflação~· çom_ a 
corrupção e com o desperdício. O Governo brasileiro_g~stq 
demais c gasta maL Isso tem sido dito e repetido até mes,mo 
pelos mais destacados integr~ntes da atual_equipe económica. 
Boa parte do dinheiro some no que se convencionou chamar 
di ,;ralos da Repúhlica". Os recursos das obras públicas, siste
maticamente. são dilapidados em licitações fraudulentas o.u 
em obras desnecessárias. 
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QUero destacar ainda um trecho da nota ofidal que de-fen
de a necessidade da associação e do empenho de todos_ para 
que se acabe com a evasão de impostos:_ 
. _ .. 0 c_bmbatc à sonegação _é possível atiavés de uma: atua

ção conjuilta e con-veõiada ·entre a União, os Municíplõs, os 
sindicatos e as entidades civis nas ações de fiscalizar, e a 
própria sociedade deve participar do processo,-desde que_ es
clarecida por campanhas de conscientização". 
. s·r. Presidente, Sr'!s Senadoras e Srs. Senadores, quero 
também registrar, aqui as observaçõ:es que fazem o.s Prefeitos 
daquela próspera região de Santa Catarina ao Phmo _FHC-2, 
no que diz respeito- à criâ:ção do chajnado Fundo Social de 
Emergência: ífui! ·- cOnfOrme a propósta revisional - tem 
como objetivo ··o saneamento financeiro- da Fazenda Pública 
Federal ~.a estabilização económica, cuja receita se destinará 
a c.ustear programas. de ação, serviços públicos de saúde e 
outros programas de relevante interesse económico e social". 

· ·Na opinião dos Prefeitos, o Fundo poderia ser criado 
e aélmirt1Stí-ádo á. ·nível' estadual ou municipal porque, como 
é, t;lq c0n4ec!me~to _ge'ral_, toÇas.as. ip.íciatiVãs ceilfralizadOi-as 
a,caham favqrecendo :3; fraude e a.c:orrupção. _ _ _ 

Têm eles razão porque a mQderna tendência mundial 
nb campo da adminiStràção pública é no sentido de descen
tralízar"a·s·açQêS govf?rnàmê~fais'.-Jáá proposta do Ministro 
Fernando Henriq'ue 'Cardoso ãnda eqt sentido contrário. 

Piz ·.ainda -a nota oficial da Associação dos Municípios 
do Alto Vale do ltajaf: 

"Q Ful").dO Social de Emergência pode ser pe-rfeita
mente ·criado· a nível de cada Município ou Estado_ e 

' 'também a nível federal, devendo cada esfera de Go
vei-no aplicar os recursos tle acordo com as diretrizes 
n·aciOpats e, as peculiaxldades _locajs." 

_Acaba o documento com a seguinte constatação: 

"A constituição de _um Fundo concentrado do Te
souro_Nacional_é inconcebivel, pois_ além da~ dificul

, dades administrativas e operaciOnais poderá servir para 
·que os anões abasteçam seus currais eleitorais." 

's'r. Pi-esiden'te, SP's Senadoras e -Srs. Senadores, creio 
que· eSse docu~ento·sintetíza-o que mUitos de nós, políticos 
que conhecem a realidade brasileira, estamos· sentj.ndo neste 
momento. É preciso fazer algo para derrubar a inflação e 
restabelecer a normalidade económica. -Mas isso não pode 
ser fe'ito" apenas -_cOni açõe!s simplistas, como o aumento de 
impostos e nem com a criação de um Fundo gigante_sco que, 
se- deturpado, poderá proporcionar ações clientelistas e inó-
cuas. · 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. - -

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, os jor
nais do dia 26âo mês passado estamparam ·manchetes bombás
ticas sobre os pareceres de número 19 _e 20- do Deputado 
Nelson Jobim, Relator da Revisão ConstituciOnal - que tra
tam- do remuneração dos vereadores e da fixaÇão do seu núme
ro. Diziam os jotnaiS, -não se sabe cóDi base em que dados, 
que serão suprimidas cerca de 16 mil das cerca de 40 qtil 
vagas de vereador existentes hoje em todo o País, caso seja 
aceito .o parecer-na íntegra. Sensacionalismo à parte, o certo_ 

é que a p-roposta mexe bastante com todo o .is tema de. repre
sentatividade dos cidadãos, porque atinge dil etamente sua 
base, as Câmaras Municipais: - -

Na verdade, são dois os pontos mais polémicos de_sses 
pareceres. O prime"iro -diz respé]!<? __ ~ _fixaç~o d~ n4rtJero _Qe 
vereadores, cujo mínimO serfa_ reduzido de nove para cinco 
nas cidades de rarefeita população. Esta redução é que repre
sentaria a propalada supressão de 16 mil vagas anunciada 
com estardalhaço pela mídi?. O ~egundo .. aspecto refere-se 
aos :vencimentos. s.ugere o senho~ Relator na sua proposta 
que sejam remunerados apenas os edis das cidades que tenham 
mais de 1 Q_ mil eleitores. . _ . _ _ _ . 

Examinando-se desapaixonadamente as propostas do Re:
lator percebe-se que, na sua maioria, serão aceit.as-sciDigrandes 
problemas porque são consensUais, já que representam pOsi
ções majoritárias dentro do Congresso Nacional. As acima 
menciOnadas, no _entanto, suscitarão debates. 

Vejamos, inicialmente, os pontos pacíficos. O Deputado 
Nelson_ Jobim propõe, por exeniplo,_ que a_ remuneração ou 
não dos vereadores seja fixada com base nos dados do cadastro 
eleitqral das cid_ades - que é _atl!-aliz3.do permanentemente 
-e não mais ~o_"m base na população, já que eSta só é aferida. 
de_ dez em de? art!JS, nos cenSO$.., Nflo há_ dúyiçla de que o 
melhor indicador nas questões de J;"epres__entatividade política 
é o cadastro da. Justiça Eleitoral. 

Sugere tairibém o Relator que todas as Cân1aras Muni
cipais tenham número ímpar de membros, de forma a evitar 
os impasses que freqüenteme_rit e_ S3.o registradOs quandO o 
plenário se divide ao meio, às vezes com graves problemas 
para· as administrações municipais: Essa é outra posição de 
consenso. · · · 

O Relator quer também que a fixaÇãO do número de 
membros de cada Casa Legislativa-seja" decidida pelo Tribunal 
Regional Eleitoral e não mais pela Lei Orgânica dos Munid-· 
pios. Busca com iSso a imparcialidade no julgam.ento dC?. r~-
cursos. -

Há, porém, uma incongruência entre ns dois pareceres 
do Deputado Nelson Job_im - o de número 19, que fixa 
o número de vereadores, e o de númerO 20, que trata da 
remuneração dos agentes políticos municipais. O pàgamento 
ou não dos vereadores será estabelecido tendo como base 
o cadastro de eleitores; enquanto isso, O" número de integrantes 
das Câmaras será determinado pelo total de habitantes da 
cidade. Cabe aqui uma pergunta:·Por qlie não se adota um 
critério único, ·o _do número de eleitores, por exemplo? 

Sr. Preside~te, Srs. Senadores, diz o Deputado Nelson 
JO:!Jii!J., no re~~tj)riO que precede seu parecer de número 19, 
que entre as principais preocupações dos parlamentares que 
apresentaram emendas sobre o tema estãp: .a) _a. fixação do 
mítriero ímpar· de vereadores; h) ã redução do núme:fo mínimo 
de edis. 

Quanto a"o. primeiro aspecto; fiada temos a àcresc_entar, 
tendo em yista que oito das vinte e oito eme-Qdas apresentadas 
ao item IV do artigo 29 da ConstitUiÇão sugetem,"teaiinenté, 
o estabelecimento de um número ímpar d_e componentes das 
Câmaras Municipais, o que é -o mais sensato: --

N9 entanto, não logramos entel).der cqmo pode o Relator 
-a quem cabe-buscar o consenso das opiniões dos parlamen
tares - sugerir a fiXação de um Ínínim_o- de cinco edis por 
cidade. Lendo as propostas de senadores e Deputados, nota
mos que, das vinte e oito sugestões, ~reze mantinham o atual 
mínimo, __ que é de nove. As emendas sugerindo reçiução er~m 
apenas sete. óestas, só quatro· pl~iteavam a reduçã9 para 
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cinco; as outras três propunham um mínimo de sete verea
dores. Terrios, portanto, treze emendas a favor da manu~enção 
do quorum mínimo atual contra sete exigindo dimíil.uiÇão. 

Di.!s_s'a- forffia, Confess-o--que realme:rlie não entendi por 
que o senhor Relator pediu a redução para ~inco. S_e _foi de 
moto próprio que resolveu reduzir o- nUiriero- de vereadores, 
por ·que não sugeriu utn mínimo de sete? Esta seria uma 
postura intermediária, menos drástica, embora - re~fjrmo 
- minoritária. Eis aqui uma perplexida-de que eu gostaria 
de dividir com meus·ilustres colegas. -

Passemos à questão dos vencimentos. Quer o ilustre Rela
tor·que-·seja:m remunerados apenas os vereadores das cidades 
que tenham ·mais de dez mil eleitores. Alega ele que, em 
muitoS ·muriil:ípíos, os· vereadores se àtríbuem vencimentos 
que sãO in'cOinpatíVeiS Cõrit. O volume d-e trabalho que desem~. 
penham e com o caixa do município. Argumenta: . 

O Constituinte de 1988 ofereceu um crédito aos membros 
das Câmaras Municipais, interpondo sua co-inf,etêncía para 
fixar valores de remuneração apenas limites_de ordem adminis
trativa e tributária, corno indica o disposto no inCiso V deste 
artigo 29. ' - · - ________ _ 

· E prossegue: 
No entanto, o que se viu foi a desmesurada prática de 

abusos pelbs quais houve vários casos em que a remuneração 
dos agentes políticos súpef3.Va não só os valores considerados 
razoáveis para (} realidade local, mas também a de Deputados 
Estaduais e Governadores". - -

O Brasil -tem hoje cerca de cinco mil municípios. Na 
esmagadora maioria deles_- na quase_totalicl_::t_d~._ eu diría 
-, os, vere~dores g~~~~rp rpuito pouco. Naquelas cidades 
de porte médio, bem m~nos·numerosas, a remuneração deve 
ser maior· justamente potque os encargos de representação 
acabam sendo maiores. Temos, por fim, duas ou três dezenas 
de grandes 'cidades._ , 

Em algumas dess_es rn;ilhares de cidades, sem dúvida, hou
ve abuso ao se fixarem oS vencimentos dos edis. Mas esses 
casos foram pouquíssimos quando se considera que o universo_ 
brasileiro é de cinco mil municípios. Infelizmente, no Brasil, 
existe uma tendência a simplificar as coisas. Se vereadOres 
de dez casas legislativas extrapolaram ao fixar seus venci
mentos, generaliza-se. Passam todos os vereadores a ser sus-
peitos de se locupletarem com recursos públicos. Não é verda
de. A esmagadora maioria dos vereadores deste País é de 
cidadãos sensatos que sabem das dificuldades de suas comuni
dades e que se contentam com valores irrisórios, simbólicos. 

Segundo dados atualizados do Tribunal Superior Eleito
ral, 64,2 por cento dos municípios brasileiros têm hoje menos 
de 10 mil eleitores. As-sim, concluímos que os vereadores 
de 3.255 cidades perder"ão seus venciffientos, caso a proposta 
do Relator seja aceita. Ora, como disse antes, o número de 
abusos comprovados é insignificante e não justifica a punição 
dos líderes políticos de -mais de três mil cidades deste País. 
Como todas essas cidades têm hoje o mínimo de 9 vereadores, 
chegamos a um total de 29.025 vereadores que serão punidos 
com a perda de vencimentos. 

É bom lembrar aqui que a história mostra que não é 
recomendável ter agentes políticos não remunerados. A tese 
de que as pessoas devem· se dedicar às tarefas políticas sem 
vencimentos é falsa. De um lado, é claro, trata-se de uma 
medida elitista, porque só os mais abastados,_em tese, pode
riam desempenhar cargos públicos. Corno ficariam nas peque
nas cidades os artesãos,_ por exemplo? E os trabalhadores 
~rais? Na verdade, essa tese pode induzir, de um lado, à 

corrupção dos vereadores. e~ de outrp._ao favorecimentQ dos 
pr!vile_giados que puderem, sem l"~!ldimenJO§:, ingressar na_s 
Câmaras. _ · . ·- - - - -_ ~ 

Quero concluir e?te rápido pronunciamento pedindo a 
atenção de todos pal_"_a _essas delicadas questões. Acima de 
tudo, não m~ P_<:l~Ce sensato reduzir a base de representação 
da cidadania nas pequenas cidades. Temos hoje -um ·Illíriimo 
de nove integrantes nas Câmaras Munic_jpais e C:$Se núm"ero 
teve o aparo da rnaiorfa dás emendas apresentadas sobre a 
questão. Portanto, deve ser mantido. 

Nós, políticos, sabemos o quanto são importantes as Câ
maras de Vereadores no processo ·político nacional. Os Verea
dores são os olhos e ouvidos dqs de_putados_estacJ.J .. Iais e federais 
e senadores nas pequenas e grandes ci_dades. S_ã_o -a voz -dos 
cidadãos contra as arbitrariedades do poder Executivo Ou do 
Judiçiário. -- __ ,_ - - - --· -- -- .. · 

Quero leiJlbrar aqui o que escreVi na irítrodução do Ma
-nual qo Veieador,-Hvro que editei no ano paSsado e que 
dístribui ~todos os edis qo meu Estado, como fonn .. a de contri
buir no seu trabalho: 

Vereador vem do verbo verear, isto é, velar pelo soss_ego 
e bem estar _dos munícipes ... A vereação era o lugar onde 
se vereava (o município)- ou ·o conj'Unto de vereãdoie.s no 
exercício de suas funções. Modernamente, esse sentido modi
ficou-se, embora não se desligass_e do anterior, passando a 
significar "membro da -Câmara Municipal", "o que legisla 
para ·o município ... " Vereador é sinôniriio de edil, um·a_ntigo 
magistrado romano. 

Para concluir, Sr. Presidente, Srs ... Senadore~. quero lem
-brar que a tendência no mundo moderno é no ·sentido da 
descentralização. Temos que, cada vez mais, delegar poder 
aos Estados e aos Municípios, em detrimento da União; que 
deve se restringir às grandes. linhas .da. política econôntiCà Ou 
social. Nesse sentido, ganham importância as Cãma:ràs âe 
Vereadores. Temos que valoriZá-las. Não podemos neste mo
mento- quando o Brasil avança celeremente rumo à moder~ 
nização e moralização da vida pública -enfraquecê-las. 

~-~a o _que tí_nha a ~izer, Sr: P~~sidente. Muit_o obrig_ado! 

Durante o discurso do Sr. Alfredo _Campos , o. 
Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeirã da 
presidência, tjue é ocUpada pelo Sr. Nelson "Weàêkiti, 
4'~ Secretário - -

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Tem V. EX' 
a palavra. - ... 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pela orderii Sem 
revisâo -do orador.) - Sr. Presidente, Srs_. .Senadores~ na 
verdade devo registrar ~om alegria que "toda" a Bancada 
do PT já adentrou no plenário do Senado Federal; de_nianeira 
que, precisamos completar as outras Bancadas, para que pos-
samos ter quorum para a votação da matéria: - -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vamos falar de agricul_
tura, enquanto não coi_lseguinios o desejado quorum? Será 
que agrada? 

Nesses dias, tivemos a aprovação pela Câmara dos Oeptiw 
:tactos de Decreto Legislativo determinando que o Banco do 
Brasil pagasse as viradas dos planos. A ''virada do plano" 
sig':lifica o tp.c;:smo _que, às vez~s, y~mos "ªlapela dos paletós 
e nos Vestidos das donzelas_ funcionárias públicas ___:._- URP. 
Isso que a agricultura sozinha está pagando e que trouxe deses
pero e pânico ao Banco do Brasil. 
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,_. Embora o Banco do Brasil tenha sid-o. no passado.-banco 
de fomento; hoje. é o único banco que não fez acé"rtos· até 
agora _com os seus iiladimplenteS: · · 
· Aliás, inadimplência virou crime. Normalmente, Sr.".Pre~ 

Sidente, quando há inadimplênch1 junto aos bancos f?ras_ileif9s. 
em 90% dos casos - não deixo por menos - a culpa é 
dos juros altos. do sistema bancário. Mas, pela primeira vez. 
descobrimos uma inversão de v~Ioi-es:_ os· agrlcultores brasi~ 
leirás sáO páiiãS~-e-o age ri te finanCeiro~l1er6i. Que coísà bonita 
essa inVersãO da história! 

Outro_-_dia, ouvi um comentarista político de urna impor~ 
tante rede de- televisão dizer "tomar dinheiro do B,anco do 
BrasÍI para perdoar fazendeiros ... ·•. Eu querh_p-edif para-esse 
comentarista que ele pensasse um pouquiÍlho, todos os dias, 
depois de acabar de comer o arroz com feijão, o bife. o o"vo, 
nesse _dito fazendeiro que produziu aquela comida e mandou 
para ele, para o seu gahine_te de ar refrigerado, en:t sua cqmodi
dade de viver na "Ilha da Fantasia", 

Todo o sistema brasileiro montado_desfav6re_c~.Çt.~grk:i.il
tor. A agricultura. em toPos· os países do,muf!c!o~ ,a,con;t~s,ar 
pela China Comunista até os Estados Uni99s,_país ~!lpêr capi
talista, e subsidiada e protegida pelo _GoverJ?;O._ No .Japão, 
não existe profiSSãó- inais nobre do _qUe a de "agricultor,_ nem 
a de professor. E, olhem, professor lá é tído co~o ·prOfíSSíónal 
de primeira linha do sistema. Os japonese_s devem ter razão: 
eles pensam que sem comida a pessoa não vive; nem aprender, 
aprende. São os japoneses qUe pensam àssim. Aqui nO Brasil, 
não! O importante é ·o -banCo, o iinportan-te C ·o B3ncó, do 

·Brasil, 
Nobre Senador DarcY· RiOeiro, ontem citei O, dt:;s,abafo 

'de V. EX" quando se referiu â Universidade de. BrasOi::t. _que 
V. EX!' ajiid-ou a criar, maS V. Ex• estãva falando com muita 
ta.Na·ctessa uriiversidade que ajudou a criar. Lembro-me quan

:êfo V. -EX'! disse: é como se uiila filha querida fosse para o 
, prôStíbulo. 

··· __ Esse Banco do Brasil que tantos serviços prestou à comu
nidadê.hrasilf:'ira .:_ for"ain"I80 anos&~ serviço·-, agora 

... VtrPU p'r6Priedade de _úm3 corporação ·e· de um partido corpo-
. lf)tivista~ ·· ·.' --· · :. :- - . --

--.-. -· .. Qutrb dia vi na' televisão. no.prOgr~fiiá O~óbo Rural
que acredito que muitoS dos Srs. SCmiCfofCs ·nao àSsiStham 
porque o horário é para roceirO, creió ·que é às--9-hüras·da 
madrugada de domingo, mas eu carrego essa praga de madri-

_. nha, o cheiro da terra, sou agricultor, padeç_o desse mal de 
maneira congênita, meu ~vó _foi agric~fl:Qf,_-ine!l_ p~I_ ~ambém 

j c:; _meus filhos continuam q.essa mesma seóda -,descobri que 
a ~culpa de tudo é, sem; dúvi~a nen!:mma, dos agricultores; 

-:-~Culpa não é dos econômistas que fizefarti a Virada de nenhum 
.,dos planos. 

'1•: · Todos os funcionários deste País já pediúain"a Süa ÜRP. 
a .virada dos planos e a recomposição dos plánoS: Ah, mas 
.o agricultor, só no Plano Verão, levou uma facada de 47%. 
-:~_bem como foi? Na virada do plano 0-pi-eço mínimo foi 
, rebaix3.do de acordo com o tabelamento~ mas o financiamento, 
.-.-~ ÇPrreção monetária e os· juros, _n~()-_ ~"~-~o. muitos, a partir_ 
. dali!_ficar3:m inadimplentes. Criminosos, não é? 
· .. ·,·~··No entanto, nenhum banco particular aceitoti_aquela con
dição. Chamou os s_eus clientes, acertou com todos, sabem 
por quê? Por uma questão de_ inteligência. Onteril_conversei 

·.'.-com um banqueiro, nosso Colega Senador José EdUardo. e 
. pergunte para ele:. Você tem algum caso? El~ _respondeu: . 
:De jeito nenhum. Chamei o pessoal, acertei com eles e reinte~ 

grei esse pessoal na questão produtiva, o que trouxe ganhos 
para o ~anca também. 

No Banco do Brasil eles foram excluídos. Sabe qual é 
o processo, nobre Senador Jarhas Passarinho? É expulsar esse 
pessoal do campo e para as beiradas das cidades_e fabricar 
aquelas famosas coroas de espinhos de Dom Paulo Ey~riSto 
Arns; depois. é faz uma reforma agrária:.ETigfaÇádo, não 
~? Pega~os a pe"ssoa que está quase que antologicamente 
enfaizada na terra e tomamos a terra dessa pessoa. 
. _vi um agricultor no programa Globo Ri.iral, a que me 
referi ainda há pouco, chorando. Um homem de cerca de 
60 anos. Também, quem ma_n~qu: dois anos antes. ele havia 
ganho um prêmio de produtividade de feijão nó interior de 
Sãó PaUlo e ficou inadimplente porque ousou. 

Vejam só, agricultor também é muito pretensioso. Ele 
viu uma linha elétrica passar por_dent_ro da sua pr_opr:iedade 
e quis ·coloca"! eletriC:idade em sua casa. ·E o custo daquele 
transformador, a correção monetária e mais a iÍl.a:dimplência 
o que fizeram? Fizeranl esse homem ir para a beirada da 
cidaçle porque foi tomada sua propriedade, que foi a-leilão. 

·É possível que, no leilão, um grande industrial de São Paulo 
·a -compre para fazer reserva de capital - porqúe a terra é 
uma teserva de· capital segura -·ou, no futuro, vão fazer 
uma reforma agrária, isto é, colocar lá dentro pessoas que 

.·nunca fizeram agricultura, para _desacreditar a reforma :;agr_á~ 
ria ... 

O Sr. Jarbás Passarinho- Permite V. EX" uma incursãO 
desprimorosa no belo discurso de V. Ex~? 

I ' . 

· O SR. RONAN TITO -c Ouço V. Ex' com muita honra. 
-,Aliás, hoje de manhã, queria sã.udar a volta. de V .. Ex~ à 
tribuna. Corno faz falta a fala de V. Ex~ nesta Casa! 

a-·S_r. Jarbàs_ Passarinho- Muito obrigado. V.' Exf é 
um geritU-homeín. Mas, veja,~ a minha audácia, nesta primeira 
parte ~e~sa minha i~cursão,_- é tentar modificar o queiXume 

-do no~re Senãdor Darcy Riheiro<Audácia minha porque, 
__ pObre membro,4a Academia Parae_!lse de Letras ou da Acade-

mia Brasiliense·;·· vou falar sobre uma frase dita- comO V. 
·ÉX~r·é~elou- peiO inêmbio da:_Aéademia BrasÜeirá de Letras . 

· Não _diria, nobie.:senador Darcy Ribeíro, que está ô:te_ouvindo 
atrãVés de um· áparte que dou'ao Senador Romln Tito, que 
era como - f'9f!ló ·y. Ex~ dlsse ·- uma filha que estivesse 
indo para um prb,?tíbulo~ penso .que era melhor que ele disses
se:_ "uma fil~a,gi.te estivesse in'do, pa:ra o patíbulo''. Seria ~ais 
grave. Seria bç"$ 1

,ffiãis grave. O segundo ponto, é com relação 
a eSSa questãi::i_ "da agricultura e da pecuária subsidiada. O 

_ M~i:t!s~ro Cabiêi-~dii"ia a nós--:- no período em que eu servia 
ó meu prínCiPe. irtalograâo - que a vaca, na França, tem 
_U_m ~1}b$ídio d_e~~-l.OO.dólares pOi- _aiio. _ 

O SR- RONAN TITO- Nos Estados Unidos, 2.560 dóla
res .de subsídio, por ano. 

------O Sr. Jarbas Passarinho- Bem mais do que a média 
da renda per capita da maioria dos países ·subdesenvolvidos. 
Então, esse é-lihi ponto que me parece importante, porque 
a justificativa :qu_e S._Ex• disse que o.uviu do seu colega, do 
seu correspondente na França, era precisamente_ essa: que 
a França prefe,ria inveStir nesse sUbsídio para evitar um gasto 
muito maior, qúe seria o êxodO rural para as grandes cidades. 
E aí vinham jl'i·Oblemas de todos os serviços püblicos que 
deveriam ser-'fornecidos; a partir de casa, alimentação, que 
são os problenhl's que encontramos na favelização das cidades 
brasileiras. Eiltãb, é muito mais barato subsidiar. Esse era_ 
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realmente o ponto importante. Era esse tipo de contribuição, 
pálida para o discurso de V. Ex•, mas completado por alguma 
coisa que me parece muito importante, sobretudo aos homens 
de Governo que aqui se encontram, os Partidos que apóiam 
o Governo: é que eu acabo de saber - e isso eu pediria 
a V. Ex\ que conhece a matéria milito 15em - que todO 
esse escândalo feito a respeito dos 97 bilhões de dólares não 
teria a menor razão de ser. Subitamente, é como se fosse 
um sortilégio. Como!? Então, um escândalo daquele não tem 
valorl'? Não tem. Por quê? Ouvi dois parlamentares dizerem, 
ainda há pouco, que o que a Câmara fez foi sustar. 

O SR. RONAN TITO -Perfeito. 

O SR. Jarbas Passarinho - E, sustando, não provoca 
nenhum tipo de ressarcimento a posteriori .. Nada. Tudo que 
estivesse para trás seria apenas esquecido. E, daqui para a 
frente, seria sustado. Eu não sei se isso modifica conlpleta~ 
mente aquilo que vamos discutir no Seriado da República 
a partir da apreciação desse Projeto. 

O SR. RONAN TITO- Nobre Senador, hoje, com essa~ 
popularização da maquininha japonesa, fazer umas contas 
de multiplicar, dividir, somar, as operações Jodas, ~depois 
raiz quadrada, ficou popularizado. Não é maís privilégio dos 
economistas. Agora inventaram esses microc.omputadores, fi~ 
cou muito fáciL Pelos números oficiais fornecidos, se verdadei
ramente se perdoasse todas as diferenças dos Planos, na verda
de a perda do Banco do Brasil aproximar-se-ia de 3 bilhões 
de dólares. 

Agora, aquilo é uma invenção danada; é uma invenção 
gloriosa. Aliás, isso acontece com rela"ção a números no Brasil 
porque este é um País que não tem estatística. O Próprio 
IBGE nãO nos fornece as estatísticas desejadas. 

Mas, de repente, alguém inventa um número. Querem 
ver um número muito bem inventado: o Brasil tem 32 milhões 
de pessoas ao nível da miséria. Pelo amor de DeusL Não 
são 31 milhões e 500 mil, não? Não são 29 milhões e 800 
mil'? Não são 40 milhões? Mas, onde é que arranjaram esse 
número tão exato? Sei que são ri:luitos. E se fossem 30 mil, 
já seria um escândalo: Não_ estou_ questionando a luta para 
acabar com a ntiséfia·e cOiii a fome; rlào é iss.o·; é a des-envoltura 
da invenção das estatísticas. 

V. Ex\ uma· vez, citou alguma coisa que eu também 
li, de Benjamiiil Disraeli, Duma biografia extraordinária de 
André Malraux, em que ele diz que existem diversas maneiras 
de tapear o -povo, de ilaquear a boa-fé pública: a primeira 
delas é mentindo descaradamente, como fez o PT, agora, 
!!uma flagrante inconstitucionalidade, qu~~rando o,sigilo ban
cário, afrontando a Constituição, em seu art. 59, e mentindo; 
porque alguns que eles disseram que estavam inadimplentes, 
não o estavam. Mas isso passa a ser verdade. e passa a ser 
um absurdo, tendo em vista as pess-oas que foram caluniadas. 
Essas pessoas vão ser usadas, porque transitaram em julgado. 

O Sr. Darcy Ribeiro- Nobre Senador Ronan Tito, sinto
me em falta por pedir licença para ·dizer uma palavra. Gosto 
muito de ouvi-lo e gostei também de ouvir o nosso nobre 
Senador Jarbas Passarinho. Sinto que é uma pena fazer esta 
intervenção. Mas houve uma referencia a uma filha e quando 
alguém se refere a um~ fi_l.!la nossa, há que se dizer alguma 
coisa. Efetivarnente, uma vez eu disse esta frase de mau gosto: 
a Universidade de Brasília é minha filha que caiu na vida. 

O SR. RONAN TIT<f- Eu quis ameniZarcom prostíbulo, 
mas lembro-me bem da frase. 

O Sr. Darcy Ribeiro -.O obj~ti~o que eu tinha era o 
de que se a minha filha havia caído na vida, eu q!Jeria tirá"-Ia 
da má vida. Não falei isso para jogar a filha no patíbulo~ 
falei que era preciso fazer alguma coisa; ~que c:f Br~il· llão 
podia passar sem uma univers.idade d_a mais .alta. qualidâde 
em Brasília. Falei no sentido de que "caiu na vida"; e. de 
fato. nos últimos anos_, _ocorreram coisas-terrfv'eis n·a·tJriiver
sidade, que estava nu.m estado deplorável. Er~ preciso ·qUe 
ela saísse daquela situação, porque o Brasil pr.ecis_á_ dela~ E 
agora quero dar uma boa notícia ao Senado e ao País: minha 
filha está-se recuperando; está_ com um Reitor magnífico, qUa
se esplêndido. Acabo de firmar com ele_um convênio de irrilãn
dade com a nova universidade que- -estóu criando no norte 
do Estado do Rio de Janeiro; para implantar, no Brasil, curso 
superior de educação à distância. Essa .é a inovaçãO mais 
iJl;lportante que há no ensino superior no mundo; esse progra
ma será feito em conjunto com a Universida_de de Brasília 
e a Universidade Norte~Fiuminen se. Porta-nto~ a minha filha, 
que prevaricou uma vez, está s_end_o recuperada e vai mtiitó 
bem. Muito obriga_c!o •. Senador. 

O SR. RONAN TITO- Eu que agradeço. Todo.s e~ten
demos o desabafo de V. Ex~ O meu desabafo é_ também neSse 
sentido. Quero ter esperanças, mas_ não _é a esperá.iiÇã.' do 
«Pedro-pedreiro", que espera sentado, ou espera ganhar n~ 
loteri~; é a esperança cristã, é a esperança rederito(a, qUe 
faz alguma coisa para a.Icançar o_ que espera. 

Que o Banco do Brasil se recupere; que deixe· de ser 
especulador, como o o rnais do que os outros. _ 

Peço aos Srs. Parlamentares - não sei se aqui existe 
algum Senador que, às vezes, entra no vermelho do se ti_ che
que-ouro. Parece que uma vez houve uma confissão pública 
de um senador, no sentido de que havia uma brigada vermelha 
aqui dentro, que é o_pessoal que freqüenta seri:J.pfe--o saldo' 
negativo na conta-ouro do Banco do Brasil. _ ,_ 

Verifiquem quanto o Banco do Brasil está cobranc~;o~ Est_á 
cobrando a módica taxa de 70% ao mês. Será que ísso _ _p:3o 
traz uma certa desilusão? Quem, durante 15 anos, fez'c;lísCuf
sos, subiu à tribuna e defendeu o Banco_ do Brasil corria o 
mais extraordinário e eficiente sistema de créditO- às ·mãOs 
do Governo, para levar o desenvolvimento, o fomento da 
agricultura, da indústria e do COUlérciO pelo interior do Pafs? 

Será que Dão causa uma ·certa irrit~ção Vei esse Banco 
· -que já foi chamado ~~ "Banco do Agricultor", 'o banco 

que mais financiava agricultura no mundo, ganhava até_ do 
Credit Lyonnais, da França - eXecutando agricUltores ·de 
90 hectares'? Transformando aqueles agricultores ~m. vilõ~s 
da sociedade, e o agente financeiro em he~qi? _Agriç.ul~ores 
que não agüentaram a virada das URP, dos planos, desSa 
invenção diabólica dos economistas brasileiros; os- únicOs que 
e_stão sendo obrigados, pelo Banco do Brasil, a pagãr. 

Mas eu descobri outro bandido: é o_graJ!de produtor. 
Então, vou dizer agora aos agricultores: -se alguém ainda·.()bsti
nar-se em produzir, plante menos de quatrocentos hectares, 
porque, senão, será execrado na Comissão de ASsuntos Eco
nômicos pelos Líderes dO Governo, pofque é graride agricu~~ 
tor. Quem planta 450 hectares aqui é- considerado grande 
agricultor. · - , 

Eu, que sou do ramo, gostaria de _dizer-lhes umã. CÓisa: 
450 hectares é a medida exata para se ter uma colheitadeira, 
e &oja só se colhe com colheitadeira. Então, qma prOpriedade 
de 450 hectares é um módulo agrícola. Oostaria.de: 1\:mlbrar 
que ~0% do PIB brasileiro é agrícola, e is~ OCorre ~ãÇ'âs · 
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não somente aos pequenos agricultores, mas também aos gran
des. 

Gostaria de- dar uril c-O-nselho aos Srs. Senadores e a todos 
aqueles que são contra os grandes agricultores: antes de c~m~er 
o arroz, o feijão, verifiquem a sua origem, porque pode ser 
que esse arroz ou esse feijão tenha vindo de um crimin"oso, 
de um grande· produtor. 

Agora estou entendendo Olacyr de _Mor'!_es, que saiu do 
Brasil e está plantando na Bolívia: como era o maior produtor 
de soja do mundo, deve ter sido olhado com desconfiança 
e até ter Sido iricdmiit3.do. Somos de um país grande, que 
requer grandes soluções para os seus grandes problemas; por 
isSo, requer ta·mbém uma elite· dirigente- có.rÍl graridfeza. Cóin~ 
pequenas soluções não resolveremos os problemas do Brasil. 

A propriedade do maior empresário brasileiro, cantado 
em pro-sa e em verso, é um décimo da do maior empresário 
da Coréi3.." - -- -- - - -

Ficamos impressiO"nados porque o Grupo Ermírio de Mo
raes fatura três bilhões de dólares. O maiOr grUpo da Coréia 
fatura perto Ue 46 bilhões de dólares, e os coreanos têm orgu
lho dele. Aqui temos antipatia dos empresários. Qu_crernos 
construir capitalismo criticando nossos empresários. Vai ser 
fácil, não é mesmo? MuitO fácil! -

Onteni, na ComiSsão- de Assun~..>s-EcO-iióinicoS, não se 
tratou de um assunto muito importante: -muito interessante: 
qUando nós agricultores ainda teimamos em plantar neste País, 
arriscamos tudo, pois temos de enfrentar não só essa economia 
louca; mas também as -intempéríes.. Além- disso, assinamos. 
obrigatoriamente, um seguro-que Se cha~a PRQA_GRQ, que 
nãó e Um s'egúro agrícola, que existe em todos os países civiliza
dos; €'seguro de banqueiro, porque s_6 segura o fihãhcümieD.fo 
qu.e O banco fez. - -

QUando vence o finari.ciamerito, o agricUltOr Ve.ri.de uma 
p'arte, paga o banco e depois vai receber o PROAGRO~ por
que teve uma frustração de safra: córista"tada, mas este não 
paga. Há 'duzentos, trezentos, quinhentos ou mil_ processos 
contra o PROAGRO transitados ein julgado. O juiz mandou 
pàgar, nias o PROAGRO diz.éJ.ue rião tem recursos. Recebeu 
o· pagárrtento compulsório de 2% sobre o valor do custeio 
e depoiS nãó paga. ---' . ' ' 

Há esses parlamentares_ imbecis - que não são muitos 
--, que se metem a defender agricultores. Se. vão ao Banco 
do_;B;rasíl, lá são infórm3.dos: isso é com o B~nco Central. 
No Banco Central, diúm já ter passado para o Banco do 
Bfasil, que diz que isso é_ com-6 Tesouro. Já me perdi nesses 
camiiihos. -

· -, Uma coisa eu sei; sou Presidente da ComisSão da Evasão 
rÍsc~t: Qu"em não pága impostos, quem foge cto pagamento 
é.~o.n.eg~dor, é criminoso e, segundo o Secretário da Receita, 
teni de ir para a cadeia. E o Estado inidimplente, que não 
CUIJlpre os seus compromissos'? -

O Presidente do Banco do Brasil disse para o Brasil inteiro 
ouvir: assinei um contrato com os agricUltores, liberei as duas 
prinleiras parcelas e a terceira não vou liberar. Ele rompe 
uqilateralment e o contrato, e todos batem palmas para ele. 
B~:m-feito! Quem mandou esses agricultores procurar o Banco 
d.Ó Brasil?! Ele não disse o que fez, verdadeiramente. 

Então, eu lhe disse: Presidente, não fica bem para nós 
o~y_ir isso de V. S•. Por quê'? Porque já pensou se nós, Parla
mentares, dissermos que só votaremos o plano do Ministro 
F~rnando Henrique Cardoso se V. S•levãntar esse bloqueio? 
haverá chantagem de um lado e de outro. Será que vamos 
governar este País com chantagens'? 

Justiça seja feita: o Presidente Itamar, ontem à noite, 
antes da votação, mandou desbloquear, e os contratos foram 
levantados. 

A mínJ:ta irritação contra o- Banco do Brasil é gran9e 
por aquelas razões, que o nobre Senador Darcy Ribeiro, Sena
dor pelo Rio de Janeíro e meu conterrâneo, para ínuita honra 
de todos os mineiros, conhece muito bem. Estou irritado com 
o Banco do Srasil, sim, principalmente pela influência cxtraor
dináría que esse banco teve no desenvolvimentq da agricultura 
brasileira e na expansão das pequenas indústrias pelo interior. 
mas estou muito mais irritado com a imprensa braslieira, por
que a mídia brasileira, toda ela, está a serviço de quem paga 

·propaganda. É evidente! E agricultor não pag_~ propaganda. 
Sabemos que, se abrirmos qualquer joi-nal, St.. vuvirmos qual
quer canal de televisão, qualquer um, veremos as manchetes: 
os bandidos dos fazendeiros estão querendo tornai o dinheiro 
suado do Banco do Brasil. - · - -

É de matar de pen3.! CoitP.;JO do Banco do Brasil, nãÕ 
é?! Há uma coisa que ninguém comenta: uma sentença dada 
núin ptoce-sso de funcionários âo Banco do Brasil - justa
mente sobr.e a_ virada dos .~lanos --; que _está engavetada 
no Supremo-Tribunal Federal e que, se for executada. que
brará -o Banco do Brasil!__uma vez que o total de_ sua dívida 
é da ordem de 20 bilhões de dólares. Vinte bilhões de dólares! 
Quem ·me -coriiou isso foi uin Miriist-ro dO-STF, que disSe: 
"Como vou despachar essa sentença do jeito que foi colocado? 
O Estado não se defendeu. A coisa caminhou aqUi dentro 
da manei~a _que quis a corporação. Se for executada a sentença. 
são 20 bilhões de dólares." 

Es~es são patriOtas; com_ t~-presenülção de gra~lde_s b~nca
das aqui, enol-me bancada no Senado e outra enorme bancada 
na Câmara dos Deputados. 

--O corporativismo é a mandrã nlais-antiga e mais'rCtr6-
gradã: da manifestaçãO política. No _entanto, aqui é tido como 
progresso. Não con~e_ço nenhuma manifesta_ç_~Q_- _mai~_ retró

. grada e mais antiga d? que a. manifest_ãçã,o política cOrpora
tivista. Mas aqui,. no Brasil, isso qu.er dizer progrf~sso·, idéia 
progressista. Muito bem! 

Sr. Presidente, estou_recebendo tel~fonema!) e telegramas 
dos ãgricultoreS-do Bl-as!J e gostaria _c!e _ çiizer que o- senado 
Federal. e muito menos este Parlamentar, não quer quebrar 
o Banco do Brasil. O que queremos? Queremos que a Dire
toria do Banco do Brasil des9a do seu pe_destaide glória. 
c~I?:~~~se ~ ac~rte' ~o:m ·os _agri~~líof~s. · ·-~ ~ --_ 

Há poucos dYaS, tive o privilégio de relatar uma resOlução 
complicadíssima;_ pois trata da dívida dos Municípios e dos 

'Estados com a União, da União_ com o exterior, etc. Havia 
!_ intéresSes confliÍ~nYes de tOdoS os ra:dos: dos Municípios com 
os Estados, dos Ç~tados com a.Federação, da Federação com 
a banca internacional, do Banco Ccrltral. O que fiz? Fiquei 
30, 40, 60, 90 dias "conversando com as parte§~- cçmio pode 
confirmar o PreSidente -da Comissão de Assuntos Económicos, 
Senador João Rocha. No final, batemos o martelo, fizemos 
acordo. O que querem-os agriCultores? Querem fazer acordo, 
querem conversar, querem parlamentar. Com seu jeito muitas 
vezes não muito_erudito,_as unhas sem esmalte. pouco à vonta
de nos gabinetes com ar refrigeradq, porque para eles a caneta 
é muito mais pesada do que a enxada, querem conversar, 
querem contar a sua história. 

Eu queria fazer um pedido aos representantes da impren
sa aqui: ouçam também os agricultores, em homenagem àque
le prato de arroz com feijão que você come_ todo dia_ na sua 
casa. 
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Gostaria de fazei uma observação pequena: querem ver 
como tudo está montado contra a agricultura? Já viram como, 
por exemplo, a Rede Globo, ou a Manchete, ou o SBT. qual
quer uma dessas cadeias de televisão, noticiam o-tempo? 

Dizeni.: ··Terripo bOm". Bom para quem? Para uma praia. 
Tempo bom no Nordeste é quando chove, _não é, Senador 
Mauro Benevides? 

O Sr. Mauro Benevides- Perftdt3.inente, nobre Senador. 

O SR. RONAN TITO - Mas o imaginário está voltado 
para o homem urbano. que recebe a comida quentinha no 
prato sem se preocilpãr com todo O processo que ela passou 
até chegar a sua mesa. Uma vez, _da tribuna, eu falei para 
o General Fígueiredo, quando ele estava no Poder e chamou 
os fazendeiros de gigolôs de vaca: olha o respeito, General. 
Estribo mais curto com quem mã'nâa o leite quentinho para 
a sua boca e a de seus filhos. 

OSr.lram Saiaiva- Mas ele preferiu o cheiro de cavalo. 

O SR. RONAN TITO - Ele não gostava do cheiro de 
fazendeiro; gostava só do cheiro de cavalo. 

Sr. Presidente, eu gostaria que os agricultores falassem 
-eles sabem falar- mas que fossem ouvidos, e que contas
sem tamb_ém a sua parte da história. Inadimplência, quando 
há, verdadeirame-nte, de um agricultor com um hanco, no
venta e nove por cento da culpa é do_ banco. não do agricultor. 
Criminoso não é o inadimplente, mas o banco, que não quis 
acertar com seu mutuário. Será- que é possível invertermos 
essa historiazinha e brincar um pouqu~nho de f~lar ~ verd~de 
neste País? Será que é possível brincar de falar a verdade, 
com tanto discurso mentiroso, com essa mídia que _distorce 
tudo? O Brasil é um elefante amarrado num pé de cenoura. 

O Ministro Fernando Henrique Cardoso, quando esteve 
no Canadá, ficou assustado ao Comparar os nútnetOs Qaquele 
país com os do Brasil. Os números do Brasil são muitos melho
res do que os do Canadá. O Primeiro'-Miilistro do Can_adá 
disse: ''Mas não é possível que os números_· dos senhores sejam 
esses!". São! Nós temos uma dívida interna dos "santos ban
queiros"- ou do setor financeiro, porque não são só-OS 
bancos -de3_6 bilhôes_de dólares, que, em relação ao nosso 
PIB, é uma dívida pequena que custa 25%. Nós temos uma 
reserva em dólares guardada no exterior. Nós recebemos 3% 
pelo valor do depósito e pagamos, para rolar a nossa díyida, 
36 bilhões de dólares, uma dívida interna lastreada em moeda 
forte externa, se não tiVéssemos uma economia pujantC corno 
a nossa. No entanto, pagamos 25%. 

Mas já sei: os criminosos, os bandidos, como na fábula 
de La Fontaine, são os agricUltores; e os heróis, os agentes 
financeiros. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)-
Passa-se à -

ORDEM DO DIA 

O Sr. M~uro Benevides--Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedek)n)- teinV. Ex• 
a palavra. · · 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela ordem. 
Sem revisão~do orador.)- Sr. Presidentç, antes de_V. Ex• 
iniciar a votação da Ordem do Dia, penúitir-me-ia lembrar 
;), Presidência que concl~rnasse os Srs. Senadores que estão 

na Casa em númerobastante expressivo, 4 fim de que venham 
imediatamente ao plenário, porque hâ matérias da maior rele
vãncia e que vão exigir um quorum significativo. 

Portanto. se é certo que, neste momento. já se enContram 
aproximadamente 25 Srs. Senadores no plenário!_acredito que 
V. Ex··. no exercício da autoridade que o_ Regimento Interno 

·lhe confere, certamente, ao fazer a conclamação, garantirá 
a presença de, pelo menos, 45 Srs. Senadores neste plenário 

· a fim de que possam ser apreciadas as matérias constantes 
da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Muito obriga
do, nobre Senador Mauro Benevides,_ eminente Líder do 
PMDB. 

Fazemos nossas as palavras do eminente Líder, convo
cando a todos os Srs. Se~adores que se encontram nas depen
dências do Senado para que venham ao plenário, uma vez 
que a Ordem do Dia ê bastante importante e requer o quorum 
de 45 Srs. Senadores para que possamos deliberar. 

O SR. PRESIDENTE (NelsonWedekin) ---,Sobre a mesa 
requ~rimento que será liâo pelo Sr. 1~' Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 80, DE (994 
Senhor Presidente. 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno. 

requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matérias 
constantes dos itens n"' 2 a 6 sejam submetidas ao Plenário 
após o item 8. 

-Sala das Sessões,_ 9 de fevereiro de 1994. ______ _ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queir'ari(j5érnianccer 

sentados. (Pausa) 
Apióvado. 
Será feita a invers3o solicitada. 

_ O SR. PRESIDF;NTE (Nelson Wedekin) -Item t: 

. PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 1, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nd~fleim6Sdo 
art. 3" da Resolução n• 110, de 1993) 

DiscuSsão, em -turno único, do Projeto de_ Lei da 
Cãniara n" I, de 1994 (n" 2.342191; iui casa de origem). 
que autoriza a criação de áreas_ de livre comércio nos 
Municípios de Brasiléia e Cruzeiro do Sul, no Estado 
do Acre, e dá outras providências. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assunt_os EconômiCo_s)_ 

Nos termos do art. 5• da Resolução n" !lO. de 1993, 
designo o n.ç.bre Senador Aluízio Bez_erra para proferir pare~ 
cer, em substituição à Comissão de AssuntoS ~Conômicos. 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA (PMDB-AC. Para proferir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ vem a exame 
o Projeto de Lei da Câmara dos_ Deputados de n~ 1_194 (PL 
n' 2.342-A, de 1991), de iniciativa da ilustre Deputad'\ Zila 
Bezerra, o qual propõe seja autorizada a criação de Areas 
de Livre Comércio nos Municípios de Brasiléia e Cruzeiro 
do Sul, no Estado do Acre, e dá outras providências. 

A proposição objetiva a autorização ao Poder ExC:cutivo 
para criar, nos Municípios acreanos de Brasiléia _e _Cruzeiro 
do Sul, Áreas de Livrç Comércio de exportação e importação 
sob regime fiscal especial. Deve-se acrescentar, portanto, que 
essas são áreas de fronteira aberta com o Peru e com a Bolívia. 
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Nesse sentido, discriminãas áreas contínUas que_~ntegra
ram as ALC, sendo que a Área de Livre COmércio de Brasiléia 
incluirá o Município de Epitaciolâildia; E~~e __ Município de 
Brasiléia, embora seja uma área-só, foi dividido em dois por 
lei estadual. _ _ _ _ 

O PLC n~ 01/94 estabelece as-- condições sob as quais 
se darão as isenções do regime fiscal espeCi~l._~_e acor~o com 
a legislação em--vigor, e prevê que a regulamentação comple
mentar específiCa deverá ser estabelecida pelo Poder Execu-
tivo e os ó:i:'gãos diretamente reiacionad9s à quest~o. , 

Segundo a proposta sob análise, as Are as de Livre Comer
cio de Brasiléia e Cruzeiro do Sul serão administradas pela 
Superintendência da Zona FrariCa de_-Manaus,_ "qu~_ de_verá 
promover c coordenar suas implantações, aplicando~se-lhes, 
no que couber, a legislação pertinente à Zona Franca de Ma
naus, com suas alterações e respectivas disposições comple-
mentares". _ _ _ ____ , 

O PLC n" 01194, de ácordo-Cõffi sliã JUstificação, atende 
à necessidade de viabilizar a política de integraç~o da A.~a
zónia com os países latino-ameriCanos, mormente nas áreas 
de fronteira. 

:b exatamente o caso de _Brasiféia e Cruzeiro do Sul, 
Municípios que "fazem fronteira com·ã BolíViã. e o Peru, ambos 
na extremidade da BR-317 e da BR-364, e que vêmcres~endo 
em importância --em -face- dos SeUs- P~!en~i~i~. A-_~r~~ção de 
Áreas de Livre Comércio nesses Municípios contribuirá, por
tanto, para dar novo impulso ao seu d_esenvotvi~_ento s~cio-e-
conômico. _ _ __ _ - _________ _ 

Tanto o AmazonaS; -Rondônia, Roraima e Amapá já têm 
as suas Áreas de Livre Comércio estabelecidas. -Dentre os 
Estados da Amazónia, falta apenas o Acre. Por intermédio 
do projeto da Deputad~ Zila Bezerra, ap_rova~o na Câmar~, 
está-se viabilizando as Areas de Livre Comércio na extremi
dade da BR-364, que liga o _Brasif ao Peru, através do Acr~, 
em direção ao PacífiCo, e na da BR-317, que liga o Brasil 
a essa região da Bolívia e do Peru, em direção ao Pacífico 
também. · -

Córisiderando, assim, o evidente mérito d~ -proposição 
e não existindo óbices legais a sua colocação, somos de parecer 
favorável à aprovação do PLC n9 01/94, que autoriza_~ ·criação 
das Áreas de Livre Coinércio-de Brasiléia e Cruzeiro du Sul. 

Concluímos, pois, Sr. Presidente, p_~la ap~ovaçãO, acres
centando que as Áreas de Livre Comércio- criam oportunidade 
para a industrialização das matériãs.:primas regionais, surgindo 
uma alternativa para a borracha, hoje desaparecida em virtude 
da importação desse produto por parte das i~dústrias pneum~
ticas· e de importadoras de borracha, exclusivamente da Mala-
sia-, apesar da luta do atual Governo. _ .. 

Quatro milhões de pessoas dedicadas ao extrattvismo da 
borracha encontram-se na mais profunda miséria, sobretudo 
nas regiões do Vale do Juruá e do Vale do Acre. Dentre 
as alternativas que podem possibilitar melhores condições de 

'vida para a população da região, encontra-se a industrialização 
_da matéria-prima regional, por meio das Áreas de LivreCo
mércio e dos estudos feitos na região. 

Esse o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -O parecer 
conclui favoravelmente à proposição. 

A Presidência esclarece ao Plenário Cjue durarite a discus-
são poderão ser oferecidas emendas à p_roposição. 

Em discussão o piojeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a· disc!ls~ão. 
Em votação. 

os:srs_. Senadore.sque o ap!o~~m queiram- p~;~anecer 
sentados. (Pausa.) · 

Aprovado_ 
A matéria vai à sa·áçãO. -
É o seguin~e.s> projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• I, DE 1994 
(N• 2.342/91, na Casa de origem) 

_ Autoriza a criação de áreas de livre comércio nos 
Municípios de Brasiléia e Cruzeiro do Sul, no Estado 
do Acre, e dá outras providênvias. 

O Congresso Nacional decreta: - -, . 
Art. P Fica o Poder Executivo autorizado a criar, nos 

Municípios de Brasiléia, Estado 9-o Acre, com c:xtensão para 
o Município de Epitaciolândia, EStado do Acre, e. no Muni
-cípio de Ciuzeiro do Sul, Estado do Acre, Áreas de Livre 
Comércio de exportação e imponação, sob regime fiscal espe
cial, estabelecidas com a· finalidade de promover o desenvol
vimento das respectivas regiões. _ _ 

Art. 2(> O Poder Executivo fará demarcar as áreas contí
nuas com a ·s-uperfície de 20Km, envolvendo, inclusive, os 
perímetros urbanos dos Municípios de Brasiléia e Epitacio
lândia e do Município de Cruzeiro do Sul, ~:mde_s_~_rão insta
ladas as Áreas de Livre ComérciO de Brasiléia --ALCB e 
de Cruzeiro do Sul - ALCCS, respectivamente, incluindo 
locais próprios para entrepostamento de mercadorias a serem 
nacionalizadas ou reexportadas. , 

Parágrafo único. Consideram-se integrantes das Areas 
de Livre Co.tnérció de Brasiléia, com extensão para o Muni
cípio de Epitaciolândia --=-: -ALCB -_e ~e __ Cruzeiro do Sul 
- ALCCS, todas· as suas- sUperfícies territoriais, observadas 
as disposições dos tratados e ·convenções ínternacionais. 

Art. 3? As mercadorias estrangeiras ou nacionais envia
das às Áreas de Livre Comércio de_ Brasiléia - ALCE e 
de Cruzeiro do Sul- ALCCS serão, obrigã.toriamente. desti
nadas ás empresas· autorizadas a operar nessas áreas. 

Art. 4» A entrada de mercadorias estrangeiras nas 
Áreas de Livre Comércio de Brasiléia- ALCB e de Cruzeiro 
do Sul - ALCCS far-se-á com a suspensão do Imposto de 
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, 
que será con-vertida em isenção quando as mercadorias forem 
destinadas a: -- - --- ---- -~ - -

I- consumo- e vendas internas nas Areas de Livre Co
mércio de Brasiléia- ALCB e de Cruzeiro-do Sul- ALCCS; 

II- beneficiamento, em seus terrítõrioS,-de pescado, pe
cuária, recursos minerais e matérias-primas de origem agrícola 
ou florestal; 

III- agropecuária e piscicultura; 
IV -instalação e operação de turismo e serviçoS de_ qual-

quer natureza; - ------- -
V- estocagem para comercialização no mercado exter

no· 
--- ~ VI- industrialização de produtos em seus territórios; 

VII- bagagem acompanhada de viajantes. observados 
os limites fixados pelo Poder Executivo por intermédio da 
Secretaria da Receita Federal. 

§ 1» As demais mercadorias estrangeiras, inclusive as 
utilizã.das como partes; p·eças ou insumos ~~ produtos indus
trializados nas Áreas de Livre Córi:tércio de Brasiléiã- ALCE 
e de Cruzeiro do Sul - ALCCS, gozarão ae suspensão dos 
tributos referidos neste artigo, mas estarão sujeitas a tribu_-

-- taç3.o no momento de sua internação. 
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a) durante o prazo estabelecido no inciso VIII do art. 
49 dn Lei It' 7.232, de 29 de outubro de 198.4, ~os !Jens_ fmais 
de informática; --· 

b) a armas e munições de qualquer natureza; 
c) a automóveis de passageiros; 
d) a bebidas alcoólicas; -
e) a perfumes; 
f) ao fumo e seus_ derivados. 
Art. s~ As importaçõesde mercadorias destinadas às 

Àreas de Livre Cóniércio de Brasiléia- ALCB e de Cruzeiro 
do Sul - ALCCS_,_ estarão sujeitas a ''Guia de Iiiiportação" 
ou documento de efeito eqUivalente, previarnerite-·ao desem
baraço aduaneiro. 

Parágrafo único: As importãções de que trata este artigo 
deverão contar com a prévia anuência da Superintendência 
da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. 

Art. 6" A compra de mercadorias estrangeiras armazeM 
nadas nas_ _Áreas de Livre Comércio de Brasilé_ia_- ALCB 
e de Cruzeiro do Sul - ALCCS, poi-empresas estabelecidas 
em qualqUer outro ponto do território nacional é considerada, 
para efeitos administrativos e fiscais, como importação nor
mal. 

Art. 7" A venda de mercadorias nacionais ou naciona
lizadas, efetuada por empresas estabele_cidas fora das Áreas 
de Livre Comércío de Brasiléia - ALCB e de Cruzeiro do 
Sul - ALCCS, para empresas ali sediadas, é equiparada a 
exportação. 

Art. 8~' O Poder Executivo regulament~á_ a !lPlicação 
de regimes aduaneiro~ especiais para as mercad9riãs estran
geiras destinadas às Areas de Livre Comércío de Brasiléia 
- ALCB e de Cruzeiros do Sul - ALCCS, assim como 
para as mercadorias delas· procedentes. 

Art. 9~> O Banco _Central do Brasil normatizará os proM 
cedimentos cambiais_ aplicáveis aS operações das Áreas_ de 
Livre Comércio de Brasiléia - ALCB e de Cruzeiro do Sul 
- ALCCS, criando mecanismos que favoreçam seu comércio 
exterior. 

Art. 10. O limite global para as Importações através 
das Áreas de Livre Comércio de Brasiléia - ALCB e de 
Cruzeiro do Sul- ALCCS-será estabelecido, anualmente, 
pelo Poder Executivo, no ato em que o·fizer para as demaiS 
áreas de livre comércio. 

Parágrafo único~ A critério do-PÔder Executivo 1 poderão 
ser excluídas do limite global as importações de produtos pelas 
Áreas de Livre Comércio de Brasiléia --ALCB e de Cruzeiro 
do Sul- ALCCS, destinados exclusivamente à reexportação, 
vedada a remessa de divisas correspondentes, e observados, 
quando reesportados, todos o_s procedimentos legais aplicáveis 
às exportações brasileiras. 

Art. 11. Ficam as Áreas de Livre Comércio de Brasiléia 
- ALCB e de Cruzeiro do Sui--ALCCS, sob a administração 
da Superintendência da Zona Franca de Manaus --SUPRA
MA, que deverá promover e coordenar suas implantações, 
aplicandoMse-lhes, no que couber a legislação pertinente a 
Zona Franca de Manaus, com suas alterações -e respectivas 
disposições regulament~res. · - -- , . . 

Parágrafo único. A SUFRAMA haverá preço púbhco 
pela utilização de suas instalações e pelos serviços de autoriM 
zação, controle de importações e internamentos de merca
dorias nas Áreas de Livre Comércio de Brasiléia - ALCB 
e de Cruzeiro do Sul- ALCCS, ou destas Para outras regiões 
do País. 

Art. 12. As receitas decorrentes_ das cobranças dos pre
ços públicos dos serviços de que trata o artigo anterior, nas 

Áreã.s de Livre Comércio de BrãSIIéia- ALCB e de Cruzeiro 
_ do ~ui~ Al...CCS, serão parcialmente aplicadas em educação, 
saúde e_ saneamento, _em proveito ·das _comunidades mais caM 
rentes da zo"ii"ã fronteíriça do Estado do Acre, consoantes 

-· projetOs- específicos aprovados pelo Conselho de Adminis-
tração da SUFRAMA. . _ . . . 

Art. 13. A Secretaria~'d-a_ _Receita F~9eral exercerá a 
vigilânda nas Áreas de LiVre COméiCio -de Brasiléia- ALCB 
e de Cruz_eiro do Sul -ALces-e a repressão ao contrabando 
e ao desCaminho~ sem prejuízo da competência -do Departa
mento de Polícia Federal. 

Parágrafo úníco. O Poder Executivo deverá assegurar 
os recursos materiais e humanos necessários aos serviÇos de 
fiscalização e controle aduaneiro das Áreas de Livre Comércio 
de Brasiléia- ALCB e de Cruzeiro do Sul- ALCCS .. 

Art. 14. As isenç()es e benefíciOs- das Áreas de Livre 
Comércio de BrasÜéia ·- ALCB e de Cruzeiro do Sul - -

- ALCCS, serão mantidoS duraóte 23 anós. 
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publi

~ção. 

Art. 16. RevogamMse as disposiçóes em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Antes de pas
sar.mos ao item 7 da pauta, a Presi4~ncia reit~ra -mais uma· 
vez a solicitação -que feZ aos Srs. SenadOres que es.tão nas 
dependências do Senado ou do Congresso Nacional para que 
comparecessem ao plenário, pois há importantes ·nultérias a 
serem votadas. A pauta é das mais importantes_e por isso 
renovamos o apelo para que os Srs. Senadores venham ao 
plenário. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) ---item 7: 
·MENSAGEM N• 36. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 39 da 
Resolução n• 110, de 1993) 

Mensagem n~> 36, de 1994, através da qual o Presidente· 
da República solicita seja autorizado o Governo do Estado 
do Rio de Janeix:o a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, junto ao Banco Interameticano de 
Desenvolvimento- BID, no valor equivah::nte a até trezentos 
e cinqüenta milhões de dólares. (Dependendo de Parecer d.a 
Comissão de Assuntos_ Económicos). 
. Nos termos do art. s~ da Resolução n~ 110, de 1993, 
designo o nobre Senador Magno Bacelar para proferir parecer 
em substituiç-ão à Comissão de Assuntos Econômicqs. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT:MA. Para emitir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

I ~ Relatório ., 
O Senhor Presidente da República solicita, por inter': 

médio da Mensagem n• 36, de 1994 (Mensagem n• 33, de 
13 de janeiro de 1994~ na origem), autorização para prestar 
garantia em operação de crédito externo a ser contratada 
pelo Estado do Rio de Janeiro com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento- BID, no valor equivalente a até US$ 
350,000,000.00 (trezentOs e cinqüenta milhõeS de dólares norte 
-americanos), destinando--se os recursos ao fihanefaniento 
parcial do Progràma de Saneamento Básico da Bacia da Baía 
da Guanabara. 

A operação de créd)to tem as-Seguint~s cãracierísticas: 
a) valor pretendido: até US$350,000,0QO.OO (trezentos e 

cinqüeii.ta milhões de dólares norte-americanos), sendo: 
1 - US$300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares 

norte- ainericanos) com recurs-os do capital ordinário do 
BID; 
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2- US$50,000~000.00(cinqücntri iil.ilbõe:s ·de-dÓlares nor
te -americanos) com recursos do Fundo para Operações 
Especiais; · · . 

· b) juros: 
I - com recursos do capital ordinário do BID: a taxa 

de juros será determinada pelo custo de empréstimos qualifi
cados para o semestre anterior, acrescida de uma margem 
razoável (expressa em termoS de percentual anual) que o BID 
estabelecerá periodicamente de acord~ co11_1 ~u_a_ política sobre 
taxas de juros; _ - _ 

2 - com recursos do Fundo para Operações Especiais: 
3,0% a.a. (ti-ês por cento ao ano) sobre os saldos devedores 
diários, contados da data dos respectivos desembolsos:_ 

c) comissão de crédito: 
I -com recursos do capital ordinário do BID: 0,75% 

a.a. (setenta c cinco centésimos por centO ·ao ano) sobre o 
saldo não desembolsado do financiamento, contada a partir 
de 60 (sessenta) dias da data da assinatura do _cQntra_to; 

2 - com recursos do Fundo para Operações Especiais: 
0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano) sobre o saldo 
não desembolsado. do financiamento. contada a partir de 12 
(doze) meses da data da Resolução da Diretoria aprobatória 
do financiamento; - ----

d) contragarantia: Fundo de Participação dos Estados 
-FPE· . 

e) ~arantidor: República Federativa do Brasil; 
f) destinação dos recursos: financiamento parcial do Pro-

grama de Saneamento Básico da Bacia da Baía da Guanabara; 
g) condições de pagamento: 
1 -com recursos do capital ordinário do BID: 
do principal: o empréstimo deverá ser totalmente amor

tizado pelo mutuário mediante o pagamento de prestações 
semestrais, consecutivas e, tanto quanto possível, iguais, a 
primeira das quais será paga em 6 (seis) ineses contados da 
data prevista para o desembolso final dos recursos, e_a última, 
até o dia 15 de novembro de 2018; 

dos juros: semestralmente vencidos em 15 de maio e 15 
de. novembro de cada ano, a partir de 15 de fi1.aio de 1994; 

da comissão de crédito: nas mesmas datas estipuladas para 
o pagamento dos juros; 

das despesas de inspeção e supervisão geral: em prestações 
trimestrais e, tanto quanto possível, iguais; 

2- com recursos do Fundo para Operações Especiais: 
do principal: o empréstimo deverá ser totalmente amor

tizado pelo mutuário até o dia 15 de novembro de 2018, me
diante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas 
e, tanto quanto possível, iguais, a primeira das quais será 
paga cm 6 (seis) meses contados da data prevista para o desem
bolso final dos recursos do financiamento; -

dos juros: semestralmente vencidos em 15 de mai_o e 15 
de novembro de cada ano, a partir de 15 de maio de 1994; 

da comissão de crédito: nas mesmas datas estipuladas para 
o pagamento dos juros; 

das despesas de inspeção e supervisão geral: em prestações 
trimestrais e, tanto quanto possível, iguais. 

II. Voto do Relator 
Compete a esta Comissão, nos termos do art. 52~ incisos 

V a IX da ConstituiÇão Federal, combinado com o art. 393, · 
parágr~fo único, 3IínCa-"a';, do Regimen~o ~n~erno desta C~~~. 
a iniciativa de projeto de resolução _que 1mphque no exerciCIO 
da competência privativa do Senado Federal de dispor so~re 
limites globais e condições para a· realização _de operaçq~s 
.d5! crédito interno e externo, incluída a prcstaçao de garantia, 

pela União, Estados, Distrito Feder~!, Munidp-icis- e '-sUaS res-
pectivas aUtarquias. -- ----

Os autos do presente processo encontram-se instruídos 
com toda a documentação exigida pela R~solução n'-' 96, de 
1989, que estabelece limites· e· condições para a concessão 
de garantia da União em operações de crédito, e pela Resolu
ção n'-' 11, de 1994, que dispõe sobre as o~raçô~s de crédi!o 
dos Estados, do Distrito Federal-dos Municípios e· de suas 
autarquias, inclusive concessão de garantias, seus limites e 
condições de autorização. 

O Parecer PGFN I COF I n" 009/ 94 da Procurado
ria-Geral da Faienda Nacional, que aprecia os aspectos jurídi
cos da concessão da garantia pela União, e o Parecer n~ 02 
STN 1 COREF I DIREF, da Secretaria do TesoutoNacional, 
que examina a mesma concessão en1 termos do méritO da 
operação financeira, declaram não haver !lenhum óbiC?e a que 
a garantia seja concedida. -

O Parecer DEDIP i DIARE - 94 I 0107 do Departa
mento da Dívida Pública do Banco Central do Brasil atesta 
que a operação de crédito a ser contrat~da pelo Estado do 
Rio de Janeiro com o Banco Interamencano de Desenvol
vimento enquadra - se nos limites previstos pelos art~ .. 3'' 
e 4", I, da Resolução n\' 11, de 1994, e extrapola, nos exerciCIOs 
de 1995 a 1998, o limite previsto pelo art. 4\', 11, da mesma 
Resolução. 

Pelo que dispõe o § 2" do art. 10 da Resolução n·' I I. 
de 1994, porém, a elevação temporária dos limites. fix~dos 
pelo art. 4" da mesma Resolução pode _ __ser. conce~hda sem _ 
nenhuma restrição, sempre que a operaçao fmance1ra venha 
a ser contratada junto a instituíção eStrangeira ofic1ãl de crédi
to com contrapartida de recursos próprios. 

' O Parecer do Banco Central do Brasil esclarece, ainda, 
que: = o _ ~-' --- - - -

a) a operação de crédito foi cre-denciada pelo Departa
mento de Capitais Estrangeiros- FIRCE, do Banco Central 
do Brasil, atendendo, portanto, às diretrizes da política nacio
nal de captação de recursos externos; 

b) a operação não implica em expansão ~~s r~servas ban-_ 
cárias, não provocando. em conseqüência; impacto monetáriô 
no sistema financ"eiro: 

De modo surpreendente, porém, o Parecer do Banco 
Central do Brasil termina por considerar·desaconselhá'\l'el 9 
acolhimento do pleito de devação temporária-do limite de 
que trata o art. 4'. II, da Resolução ~' li. ?e 1994, com 
o que absolutamente não concordo face a relevancia da desti
nação a ser dada aos recursos, às amplas vantagens de se 
contratar a operação de crédito junto ao Banco Interame
ricano de Desenvolvimento e à ausência de impedimentos 
legais para que a operação se realize. 

Manifesto-me. assim. favoravelmente a qtie se conceda 
a elevação temporária do limite previsto no art. 4"', II, da 
Resolução n6 11, de 1994, para que o Estado do Rio de Janeiro 
possa contratar a operação de crédito solicitãda, bem como 
se autorize·a União a prestar garantia na referida operação, 
e proponho, para a concretização dess_es objetivos, o seguinte 

- PROJETO DE RESOLÜÇAO N' 28, DE !994 
Autoriza a União a prestar garantia em operação de crédi

to externo a ser. contratada pe~o Est~do do Rio de Janeiro 
com o Bancõ Interamericano de Desenvolvimento-BID, no 
valor equivalente a até US$ 350,000.000.00 (trezentos e cin
qüenta milhões de dólares norte-amencanos), destmando 
- se os recursos ao financiamento parcial do Programa de 
Saneamento Básico da Bacia da Baía da Guanabara~ ~ dá· 
outras providências. --
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O SENADO FEDERAL resolve: 
ArL 1" Autorizar a União, nos termos da Resolução n\' 

96, de 1989, do Senado Federal, a prestar garantia em opera
ção de_ crédito externo a ser contratada pelo Estado do Rio 
de Janeiro com o Banco Interamericano de- Desenvolvimen
to-BID, no _valor equivalente a até US$ 350,000,000.00 (tre
zentos e cinQüenta milhões de dólares norte-americanos). 
destinando- se os. recursos ao· financiamento parcial do Pro
grama de Saneamento Básico da Bacia da Baía da Guanabara. 

Art. 2'.> Autorizar o Estado do Rio de Janeiro a contratar 
com o Banco Interamericino de Desenvolvimento a operação 
de crédito_ externo a que se refere o artigo anterior, conce:. 
dendo ao Estado, para esse fim e em caráter excepcional, 
elevação temporária do limite de que trata o art. 4\', II, da 
Resolução n' II, de 1994, do Senado Federal. 

Art. 3'.' A operação· .de crédito ·externo a que se refere 
o art. 1" tem as seguintes características: - -

a) valor pretendido: até US$350,000,000.,0d (trezentos 
e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), sendo: 

1-US$300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares nor
te-americanos) com recursos do capital ordinário do BID; 

2- US$50,000,000.00 (cinqüeiita·m-ilhões de dólares nor
te-americanos) com recursos_do Fundo para OperaçõeS Espe
ciais; 

b) juros: 

1 - com recursos do capital ordinário do BID: a taxa 
de juros será determinada pelo custo de empréstimos qualifi
cados para o semestre anterior, acrescida de uma margem' 
ra~oável (expressa em tefillOS de percentual anual) que o BID 
estabelecerá periodicainente de acordo com sua política sobre 
taxas de juros; 

2 -·com--recurso~ ~?_F:un~_o para Operações Especiais: 
3,0% a. a. (três por cento ao ano) sobre os_ saldos devedores 
diários, coritados da data dos_ respectivos desembolsos; 

c) comissão de crédito: , 
1 -com recursos do capital ordinário do BJ~: .0,75% 

a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao <11_!0 sobre o 
saldo não_ desembolsado do financiamento, contada a partir 
de 60 (sessenta) dias da data da assinatura do_ contrato; __ 

2 - com recursos do Fundo para Operações Especiais: 
0.5% a. a. (cinco décimos_ por cento ao ano) sobre o saldo 
não desembolsado do financiamento, coritâda a partii de 12 
(doze) meses da data da Resolução da Diretófia, aprob3tói:ia 
do financiamento; 

d) contragarantia: Fundo de ParticipaÇão dos Estados 
-FPE; 

e) garantidor: República Federativa do Brasil; 
O destinação dos recursos: financiame-t:lto parcial do Pro-

grama de Saneamento Básico da Bacia da B-aía da Guanabara; 
g) condições de pagamento: - , 
1 -com recursos do capital ordinário çio .BIO: 
do principal: o empréstimo deverá ser _totalmente amor

tizado pelo mutuário mediante o pagameritC} ·de prestações 
semestrais, consecutivas e, tanto quanto possível, iguais, a 
primeira das quais será paga em 6 (seis) meses contados da 
data prevista para o desembOlso final dos recll:fsos, e a última, 
até o dia 15 de novembro âe 2018; 

dos juros: semestralmente vencidos em· 1.5 de maio ~ 15 
de novembro de cada ano, a partir de 15 de maio de 1994; 

da comissão de crédito: nas mesmas datas estipuladas para 
o pagamento dos juros; '- j 

das despesas de inspeção e supervisão geral: em prestações 
trimestrais, consecutivas e, tanto quanto possível, iguais; 

2- com recursos do Fundo Para Operações Especiais: 
do principal: o empréstimo deverá ser totalmente amor

. titado pelo mutuário até o dia 15 de novembro de 2.018. me
diante o pagamento de prestações semestrais, con·se·cutivas 
e, tanto quanto possível, iguais, a primeira das quais será 
paga em 6 (seis) rneséS Contados da data prevista para o desem-
bolso final dos recursos do financiamento; _ 
- dos juros: semestralmente vencidos em 15 de maio e 15 

de novembro de cada ano, a: partir de 15 de maio de 1994; 
da comissão.de crédito: nas mesmas datas estipuladas para 

o pagamento dos juros; 
· das despesas de inspeção e supervisão geral: em prestações 

trimestrais, consecUtivas e, tanto quanto possível, iguais. 
Art. 4\' A contratação da operação de crédito externo 

a que se refere o art. 1\', bem como a prestação da garantia 
pela União, deverão efetivar-se n"o prazo máximO- de 540 
(quinhentos e quarenta) dias contados. da data da publicação 
desta Resolução._ 

ArL _ 5ç> Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson- Wedekin) - O parecer 
do .eminente -senador Magno Bacelar conclui pela apresen
tação do Projetõ de Resolução .n~' 28. de 1994, que autoriza 
a União a prestar garantia em operação de crédito externo. 
a ser contratada pelo Estado do Rio de Janeiro. com o Banco 
Interamericano· de Desenvolvimento - BID, no valor equi
valente a até trezentos e cinqüenta milhões de dólares norte-a
mericanOs, -destinando-se os recursos ao financiamento·pa'rcial 
do Programa dfi Saneamento Básico da Bacia da Baía da 
G~a!J~?ara, e_d~_qutras providências. 

_ A P.~si4ên,cia esclarece ao Plenário que durante a discus-
são poderão· ser oferecidas emendas à proposição. 

Em_ discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. _ __ -_ - o 

Os Srs. SenadQrçs que a aprovam queriam permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado . 
. 1-.Co_mi~~ilp, J?iretora_ para redação final -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Sobre. a mesa, 
redação final oferecida pela Comissão Diretora, que será Iida 
pelo Sr. 1ç> Secretário. -

_ É lida a seguinte 

PARECER N• 58, DE 1994 

(Da Çomissãi:> Diretora) 

lledação final do Projeto de Resolução n~ 28, de 
1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 28, de 1994, que autoriza a União _a preStar 
garantia em operação de crédito externo a ser cont~;:atadâ. 
pelo Estado do Rio de Janeiro com o Banco lnteramericano 
de Desenvolvimento-:- BID,_ n_o vàlor equivalente a até ~re:
zentos e cinqüenta ·milhões de dólares nort~-americanos, des.tí
nando-se· os recursos ao financiamento parcial do Progfa~a 
de Saneamento Básico- da Bacia da Baía de Guanabara, e 
dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de fevereiro de 1994. 
- Levy Dias, Presidente - Jlilio Campos, Nelson Wedekin_, 
Relator- Nabor Júnior. · 
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ANEXO AO PARE'CER N• 58, DE 1994 

Redaçáo final do Projeto de Resolução n• 28, de 
1994. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
, Presidente, nos termos do art. 

48, item 28, do Regimerito Interno promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO~ N• , DE 1994 

Autoriza a União a: prestar garantia em operação 
de crédito externo a ser contratada ·p-elo Estado do Rio 
de Janeiro com o Banco lnteramericano de Desenvol
vimento - BID, no valor equivalente a até 
US$350,000,000.00 (trezentos e cinqüenta miUtões de 
dólares norte-americanos), destinando-se os recursos ao 
rmanciamento parcial do Programa de Saneamento Bá
sico da Bacia da Baía de Guanabara, e dá outras provi
dências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. lo;- Autorizar a União, nOs· terniõs da Resolução 

n~ 96, de. 1989, do Senado Federal, a prestar· gararitia ·em · 
operação de crédito externo- a ser contratada pelo Estado 
do Rio de Janeiro com o Banco Interamerícano de Desenvol
vimento - BID, no valor equivalente a até US$ 
350,000,000.00 (trezentos e cinqüenta milhões de dólares nor- ~ 
te-americanos), ·destinando-se os recursos ao finandamf:Iüa· 
patcial.dp'Programa de Saneamento BáSico·da BaCia da Baía: 
de .Guanabara. ' -

Art. 29 Autorizar o EStadO do Rio de Janeiro a cOntra-· 
tar com o Banco Interamericarió de DesenvolvimeiltÇ> a opera
ção de crédito externo a que se refere o artigo ·anterior; conce
dendo ao Estado, para es'Se finl e em- ciirátef excepciOnal, 
elevação temporária dõ Iíniite de que trata o att. 49, II, da 
Resolução n' 11, de 1994, do Senado Federal. 

Art; 3~' A operação de crédito externo a_ que se refer.e 
o art. 19 tem as seguintes características: _ . 

a) valor pretendido: até US$350,000,000.00, sendo: 
I) US$300,000,000.00 (trezeiltos 'milhões de d.ólares nor

te-americanos) com re_cursos .do capital ordinário do BID; 
"2) US$50,000,000.00. (cinquenta milhões de dólares nor

te-itmericanos) c<;>m recursos do Fundo para Operações Espe
ciais; 

b) juros: 
1) com recursos do capital ordináriO -do BID: a taxa de 

juros será determinada pelo custo de empréstimos qualificados 
para o semestre anterior, acrescida de uma margem razoável 
(expressa em termos de percentual anual) que o BID estabe
lecerá periodicamente de acordo com sua polí~ica ~obre taxas 
de juros: 

2) co:m recursos_ do Fundo para Operações- Especiais: 
3,0%'a.a. sobre os saldos devedores diários; contados da data 
dos respectivos desembolsos; 

·c) comissão de crédito: _ _ 
'1) com recursos do capital ordinário-do l31b; 0,75% a. a. 

sobre· o saldo não desembolsado do financi3mento, contada 
a pa:rfii de sessenta dias da data da assinatura _do contrato; 

"2) Cóffi i'êcursos· do fundo para Operações Especiais: 
0,5% à.ã. sobre o saldo não desembolsado do filianciamento~ 
contada a partir de doze meses da data da Resolução da Dire
toria; àp-robatória do financiamento; 

d) contragarantia: Fundo de Participação dos Estados 
-FPE; 

e) garantidor: República Federativa do Brasil; 
O destinação dos recursos: financiamento parcial do Pro-

grama de Saneamento Básico da Bacia da Baía de Guanabara; 
g) condições de pagamento: 
I) com recursos do capital ordinário do BID: 
- do principal: o empréstimo deverá ser totalmente 

amortizado pelo mutuário mediante o pagamentQ _de presta
ções semestrais, consecufiváS ~. tania quanto possível, iguais, 
a primeira das quais será paga em seis meses cont3dos da 
data prevista para o desembolso final dos recusas, e a última 
até o dia 15 de novembro de 201&; 

- dos juros: semestralmente vencidos em 15 de maio 
e 15 de novembro de cada ano; a partir de 15 de maio de 
1994; 

- da comissão de crédito: nas mesmas datas estipuladas 
para o pagamento dos juros; 

- das despesas de inspeção e supervisão-geral: em presta
ções trimestrais, consecutivas e, tanto quanto possível, iguais; 

. . 2). com recursos do Fundo para Operações Especiais: 
- do principal: o empréstimo deverá ser totalmente 

amortizado pelo mutuário até o dia-15 de no:vembro de 2018, 
me,diante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas 
e, tanto quanto possível, igu~is, a primeira das quais será 
paga em seis meses contados da data prevista para o desem
bolso final dos recursos do financiamento; 

- dos juros: semestralmente vencidos em 15 de maio 
e 15 de novembro de cada ano, a pattir de 15 de maio de 
1994; 

- da comi~são de cr~ito: nils 1pesmas datas e~tipuladas_ 
para o pa:garriento dos juros; . 

- das despesas de inspeção e supervisão-geral: ~m presta
ções trimestrais; consecutivas e, tàntO'quanto possível, iguais. 

Art. 4~ A contratação da operação de crédito externo 
a que se refere o art. 19 , bem como (!,prestação da- garantia 
pela União, deverão efetivar-se no prazo máximo de quinhen
tos e quarenta dias contados da data de publicação desta Reso
lução. 

· ··Art.· 59 .Esta _Resolução entra enr-vigo.r ria-data de sua 
publicação. 

O.SR. PRESIQENTE (Nelson Wedekin)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
-Encerrada a discussão, a redação final é considerada defi

nitivamente aprovada, independentemente da votação, nos 
termos do art. 7' da Resolução n' 110, de 1993. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Fica atendido 
_o Ofício n9 S-56, de 1993, que verSa s·obre o mesmo aSsunto. 
. A matéria vai 3.o Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Item 8: 

MENSAGEM N• 42, DE )994 

(IncluídO-em Ord-~m do Dia, nos termos 
do art. 3• da Resolução n' 110, de 1993) 

_ _Mensagem n9 42, de 1994, através da qual o Presi
dente da República solicita seja autorizada a contra
tação ~-e operação de crédito externo, mediante garan
tia da República Federativa do Brasil, no valor de trinta 
e um bilhões, quatrocentos e setenta e c1nc9 milhões 
de ienes, de principal, entre o Estado do Rio de J8neiro 
e o Fundo de Cooperação Econômica- Ultramar)n~ 
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destinada ao financiamento parcial do Programa de 
Saneamento Básico da B~cia da Baía de Ouanahara. 

Nos termos do art. 5" da Resolução n" 110, de 1993, 
designo o eminente Senador Magno Bacelai para proferir 
o parecer em substituição à ComisSão de Assuntos Econô
rnicos. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Para proferir pa
recer.)- Sr. Presidente, Srs.-Senã:dOfes~ 

I. Relatório 

O Senhor Presidente da República solicita, por inter
médio da Mensagem n" 42, de )9g4 (Mensagem n" 52, de 
25 de janeiro de 1994, na origem), autorização pará prestar 
garantia em operação de Crédito ex~erno a ser contratada 
pelo Estado do Rio de Jane_iro junto ao_ Th_e pv:r~eas Econo: 
mie Cooperation Fund- OECF, no v~lor equtvalente a ate 
Y 31.475.000.000 (trinta e um bilhões, quatrocentos e setenta 
e cinco· milhões de ienes), destina~do-se~õs recurSos ao fiilanM 
ciamento pãrdal do Programa de Saneam\ifltõ Básíco da Bacia 
da Baía da Guanabara. 

A operação de crédito tem as~egU.ffitcS car~Ct~rísticas; 
a) valor pretendido: até Y 31.475,000.000 (tnnta e um 

bilhões, quatrocentos-e ~etenta e cinco _milh~es de ienes). 
sendo: -- - -

l)Y 28.372.000:000 (vinte e oito bilhões, trezentos e se:. 
tenta e dois milhões de ienes) destinadps a t~das as categonas 
de gastos, excetuando-se apenas os ServiÇOS óe COnsultaria; 

2)Y 3.103.000.000 (três bilhões, cento e três milhões de 
ienes) destinados a Serviços de Cons~itOria; ~ · ___ -_----- -_-__ ;· . _- -

b) data limite de desembolso: 09 anos contadbs a parttr _ 
da vigênCia do contrato. . _ . 

c) juros: _ -
1) 5% (cinco por cento) ao ano, exigidos semestralmente 

e calculados sobre os valores do empréstimo efetivamente de
sembolsado, exceto os relativos a sei-viçoS-de consulto ria; 

2) 3,25% (trés inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) 
ao ano, exigidos semestralmente e calculados sob':"e os _valores 
do e~préstimo efetivamente desembolsados a título de serviços. 
de consultoria; 

d) taxa de serviço: 0,1 % (hum décimo por cento) dedu
zidos de cada desembQl,so; 

e) contragarantia: Fundo de ·P3.itidpação dos Estados
FPE; 

f) garantidor: República Federativa do Brasil; 
g) destinação dos recursos: financiamento parcial do Pro

grama de Saneamento Básicp.Qa 'f;\acia .. çl~ Baía da Guanabara; 
h) condições de pagamento: 
1) do principal: em 37 (trinta e sete) prest~ções semestrais 

e consecutivas, sendo a primeira no valor de Y 850.736.000 
(oitocentos- e cinqüetitá inilhõe~; Setecentos e ~rinta e se-is 
mil ienes), vencendo-se após 7 (sete) anoS de carência, e, 
as demais, no valor de Y 850.674.000 (oitocentos e·cinqüenta 
milhões, seiscentos e setenta e quatio mil ienes); 

2) dos juros: semestralniente v~n_c].go~; __ _ 
3) da taxa de serviço: na data de c~~~ deSeinbolso; 

II. Voto do Relator 

Compete a esta ComisSãO, tios ter~os 4o art.,_~~. incisOs 
V a IX, da ConstituiÇão F~~eral, .c<?Elb~p.~do s:~~ o art. _393, 
parágrafo único, alínea "a'', do R~gimen~ô In~erno Qesta ~-~s~, · 
a iniciativa: de projeto de reso_h.~:_çaq ,que unphque no exerc1et0 
da competência privativa do Senado Federal de dispor sobre 
limite-s globais e condições_ para a realização de operações __ 

-·"-·~~.~- '" ....... 

de crédito interno e externo, incluída a prestação de garantia, 
pela União, Estã.dos, D)strito Federal, Municípios e suas res-
peCtivas autarquias. . , 

Os autos do presente processo encontram-se mstrmdos 
com toda a documenta,ção exigida pela Resolução n" 96, ~e 
J989, que estabelece limites e condiçõe~ ?ara a concessao 
-de garantia da União em operações de créd,to, e pela Resolu
ção n"'-11, de 1994, qu~ dispõe sobre as operações de crédito 
dos _Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas 
autarquias, inclusive concessão de _garantias, .se.us limites e 
condições de autorização. _ _ _ _ _ _ 

O Parecer PGFN I COF I n" 042 I~~ da Procurado
ria-Geral da Fazenda Nacional, que aprecia os aspectos jurídi
cos da concessão da garantia pela- União, e o Parecer n\' 18 
STN 1 COREF I DIREF, da Secretaria do Tesouro Nacional, 
que examina a mesma coÍftessãO- em termos i;lo 11_1érito da 
operação financeira, declaram_ não ha,v_er ne~Jll!:m _óbice~ que 
a gara11-tia seja concedida. çlesde de atenduJas ~s _segumtcs 
condicionalidades: .. 
- a) regularização de débitos em nome do Estado __ do Rio 

_ de Janeiro e da Companhia do Metropolitano do Rio de Janei
ro junto à Secretaria- do Tesouro N_acional, no valor total 

· de US$ 2.798:82 milhões; 
b) vinculaçãO como contr~iararltia ao aval da União, das 

Transft:!rências-Federais a que faz jus o Goverrio do Estado 
do IÜô-dé Janeiro, previstas no Artigo 159da.Constituição 
Federal, -coinplementadas pelas receitas tributár}~s previstas 
no Art'igo 160 da Carga Magnã. - -

·.·,Quanto à_ex.igência contidt;t_no item- "'a", a própria Se~reM 
taria do Tesouro NaCiOnal julgou oportunO in(ormar que: a 
Léi n' 8.593, de 03.08.93, autoriza a União a capitaliz~r parte 
das_ referidas dívidas mediante a subscrição q.e aum~nto de 
capital do Metro/Rio, i que, encontra-se, em análise, naqueola 
Secretaria, proposta encaminhada pelo Governo ~o Estado 
do Rio de Janeiro com viStã à regularização definitiva. 

A exigência contida no ítem "b" deve-se ao fati;l de cons
tar do processo, às F'\s. 268/369, solicitaÇão de concessão de 
Aval por parte do Estado e cópia da Lei Estadual n' 2,095, 
de 25.02.93, alterada pela Lei n' 2.167, de 18.10.93, que auto
riza o Poder Executivo Estadual a contratar me-ncionadas ope
rações de crédito externo e a oferecer, co_Ino"'Cõnü"ag&rantia 
ao aval da União, ·as transferências a que faz jus b Estado, 
complementadas pelas suaS rec~itªs tributárias conforn:te pre
visto nos Artigos 159 e 160 da Constituição Federal. 

Tendo em vista o tótal comprometimento das Trans[e
rências Federais a qué faz jus o Governo do Estado d_o_ Rio 
de Jarieiro, entende àquela Secretaria que deverão ser tamb_ém 
vinculadas como cOntrãgarárftia ao aval da União as Receitas 
Tributárias do Estado, daí sua inclusão no projeto de resolução 
que ora apresento. - · · · -

O Parecer DEDIP I DJARE -941114 do Departamento 
da Dívida Pública do Banco Central do Brasíl atesta que a 
operação de crédito a ser contratada pelo Estado do Rio de 
Janeiro junto ao The Overseas Ec;onorn,ic CooperatiOn Fund 
- OECF, enquadra -.se nos limites previstos pelos arts. 
3'-' e 4", I, da Resolução n'-' 11, de 1994, e extrapola, nos exercí
cios de _1995 a 1998, o limite previsto pelo art. 4~, II, da 
mesma Resolução. __ 
~ ~~~ Pelo que dispõe o § 2' do arL 10 da Resolução n' 11, 
de 1994, porém, a elevação temporária dos limites fixados 
pelo art. 4~ da mesma Resolução pode ser conce?ida sem 
nenhuma restrição, sempre que a operação financeira venha 
a ser contratada junto a organismos multilaterais·ou a insti~ui-

·~--~···"' .,., .. ,. ·······--··-·--
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ção estrimgeira oficial de crédito e fo_~t:tt9, COJil contrapartida 
de recursos própríos. - - - . 

O Parecer do Banco Central do Brasil esclarece, ainda, 
que: · ' 

a) a operação de crédito fo~ -~!:_~d~nÇ}~çit:t pelo Dtparta
mento de Capitais Estrangéiros- FI R CE, do Banco Central 
do Brasil, atendendo, portanto, às diretrizes da polítici nacio-
nal de captação de recursos externos; _ 

b) a operação não implica em expansão das reservas ban
cárias, bão provocando, em conseqüêncià, ·irn:pacto monetário 
no sistema fínanci::iro. ' · - ----=-- -_ -

De modo surpreendente, porém, o Parecer do Banco 
Central do Brasil termina por considerar desaconselhável o 
acolhimento do pleito de elevação temporária do limite de 
que trata o art. 4", II, da Resolução n' 11, de 1994, com 
o que absolutamente não concordo face à relevância da desti
nação a-ser dada aos recursos, às amplas_ vantagens de se 
contratar_aoperação de qédito junto ao The Overseas_ Econo
mic--coopeHltion Fmld - OECF~- e a·auSFrlclã-Cfe ·impedi
mentos legais para que a operação se realize. 

ManifeSto-nie, aSSim, favoravelinente a que se conceda 
a elevação temporária do limite previsto ·no art. 4~. II, da 
Resolução n~ 11, de 1994, para que o Estado do Rio de Janeiro 
possa contratar a operação de crédito solicitada, bem como 
se autorize a União a prestar garantia na referida operação, 
e proponho, para a concretização desses objetivos, o segUinte: 

PROJETO DE RESôLUÇÃb-Ni29, DE 1994 . , 

Autoriza a União a prestar garantia em· operação 
de crédito externo a ser contratada pelo Estado do Rio 
de Janeiro junto ao The Overse·as Economic Coope~ 
ration Fund - OECF, no valor equivalente a até Y 
31,475.000.000 (trinta e um bilhões, quatrocentos e se
tenta e cinco milhões de ienes), destinando-se os recursos 
ao financiamento parcial do Programa de Saneamento 
Básico da Bacia da Baía da Guanabara, e dá outras 
providências. 

O SENADO FEDERAL resolve: 
Art. 1" Autorizar a União, no~ termos da Resolução n" 

96, de 1989, do Senado Federal, a prestar garantia em opera~ 
ção de crédito externo a ser contratada pelo Estado do Rio 
de Janeiro junto ao The Ove_rseas Econornic CooperatiOn 
Fund- OECF, no valor equivalente a até Y 31.475.000.000 
(trinta e um Dilhões, quatrocentos e setenta e cinco milhões 
de ienes), destinando~se os recursos ao financiamento parcial 
do Programa de Saneamento Básico da _Bacia da Baía da 
Guanabara. 

Art. 29 Autorizar o Estado do Rio de Janeiro- a contratar 
junto ao The Overseas Economic C6operation FUrld -
OECF, a operação de crédito externo a que-se refere o artigo 
anterior, concedendo ao Estado, para esse fim e em caráter 
excepcional, elevação temporária do limite de que trata o 
art. 4', II, da Resolução n' 11, de 1994, do Senado Federal. 

Art. 39 A operação de crédito externo à_ que se refere 
o art. P tem as seguintes características: 

a) valor pretendido: até Y 31.475.000.000 (trinta e um 
bilhões, ·quatrocentos e setenta e cinco milhões de ienes), 
sendo: _ .. _ . 

1)Y 28.372.000.000 (vinte e oito bilhões, trezentos e se
tenta e dois milhões de ienes) destinados a todas as categorias 
de gastos, excetua_ndo-se .apenas os Serviços de Consultaria; 

2)Y 3.103.000:.ooo (três bilhões, cento e três milhões de 
ienes) destinados a Serviços de Consultoria; 

b) data limite de desembolso: 09 anos contados a partir 
da vigência do Contrato. 

ç) juros: . 
1) 5% (cinco por cento) ao' ano, exigidos semestralmente 

e calculados sobre os valores do empréstimo efetivamente 
desembolsado, exceto os relativos a serviÇQs de consultaria; 

2) 3_.25% (três inte"ii'os e vinte e· cinço .centésimos por 
cento) ao ano, exigidos semestralmente e _calculados sobre 
o~ valores do, empréstimo efetiVame_ilte- desembolsados a título 
_9~_ serviç_os de cçnsultoria; 

d) taxa de serviço: 0,1 %(hum décimo por cento) dedu
zidos de cada desembolso; 

e) contragarantia: Fundo de Particip<ição-dos Estados
FPE, e Receitas_ Tributárias pr~~istas nos Artigos 159 e 160 
da Constituição Federal; 

f) garantidor: República Federativa do Brasil; 
g) destinação dos recursos: finanCiamento piircial dO Pro

grama de Saneamento Básico da Bacia da Baía da Guanabara; 
h) condições de pagamento: 
1) do principal: em 37 (trinta e sete) prestações semestrais 

e consecutivas, sendo a primeira no valor de Y 850.736.000 
(oitoCentos- e cinqüenta milhões, _s_etecentos e trinta e seis 
mil ienes), vencendo-se após 7 (sete) anos de carência, e, 
as demais, no valor de Y 850.674.000 (oitocentos e cinqüenta 
milhões,_ seiscentos _e _setenta e quatro Jt~il ien~s); 

---- ----2JdõS jlli--Os: semestralmente vencidos; 
., ·. 3raa taxa ~de serviço: na data de cada desembolso; 

Art. 49 A contratação da operação· de crédito externo 
a que se refere o art. 19 , bem como a prestação dã garantia 
pela União, deverão efetivar-se no prazo máxim9 de 540 (quiw 
nhentos e quarenta) dias contados da _data_ da publicação desta 
Resolução. 

Art. s~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - O parecer 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n" 29, 
âe 1994, que autoriza a União a prestar garantia em àperação 
de crédito externo a ser contratada pelo Estado _do Rio de 
Janeiro junto ao The Overseas Economic Cooperation Funds 
- OECF, no valor equivalente a até trinta e um bilhões, 
quatrocentos e setenta e cinco milhões de ienes, destinandowse 
os recursos ao financiamento parcial do Programa de Sanea
mento Básico da Bacia da Baía da Guanabara, e dá outras 
providências. 

A Presidência esclarece ao Plenário que durante a discus-
são poderão ser oferecidas emendas à proposição. 

Em discussão o projeto, em tu-rno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, éncêrid a diS'-=USsão. 
Em votação. 
Os Sis.- Senadores que o aprovam qüeirárii perillãiieéei-

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . . _ 
(A Comissão Diretora para redação final) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Sobre a mesa, 
redação final oferecida pela Comissão Diretora, que será lida 
pelo Sr. I' Secretário. 

É _lida a seguinte 

· PARECER N• 59, DE 1994 

COMISSÃO DIRETúRA 
Redação final do Projeto de Resolução n9 29, de 

1994. 
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A Comissão Diretora apresenta a redação final do ProjetO 
de Resolução O'' 29, de 1994, que aut(_.)~iza a União_-ª_ prestar 
garantia em operação de crédito externo a se! ___ cºntratada 
pelo Estado do Rio de Janeiro jUilto ao The Overse~s Econo
míc Coop'eration Fund- OECF •. no xaior_.equivalente a até 
y 31.475.000,01f(triniã·e um ~ilhões, quatrocentos e setenta 
e cinco milhões de ienes), destiriando-se os recursos ao finan
ciamento parcial do Programa de Sa~~amento Básico da Bac.ia 
da Baía de Guan-abaia, e dá outras pr-ovidências. 

Sala de Reuniões da Comissào, '9 de 'fevereiro de f9~4. 
--Levy Dias- Presidente- Júlio CampOs- NefsoD Wede
kin, Relator- Nabor Júnior. 

.. ANEXO A.O PA.~ECE~ N• 59, DE 1994. 

· ~ Redação final ·do Projeto de Resolução n' 29, de 
,1994. 

Faço- saber que o Seriiido--rederai aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 

Regiment~ Interno, prorilulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO W , DE 1994 

Autoriza a União a prestar garantia em operação 
de crédito externo a ser contratada pelo Estado do Rio 
de Janeiro junto ao The Overseás Economic Coope~ 
ration Fund - OECF, ·no vaJOI- equivalente a até Y 
31.475.000.000, destiDâD.do~se os recUrsos ao financia
mento parcial do Programa de Saneamento Básico da 
Bacia da Baía de Guanabara, ~ dá outras providências. 

O Se~~do Fcderãl r.eSolVe: 
Art .... 1~ .. Autorizar a União, nos termos da Resolução 

n• 96, de 1989, do Senado Federal, a prestar garantia em 
opetâçào de crédito CX:terno a ser contratada pelo_ Estado 
do Rio de Janeiro junto a.o The Overse~as ~conomic Coope
ration Fun-d - OECF, no valor equiVàlente a até Y 
31.475.000.000, (trinta e um bilhões, _quatrocentos e setenta 
e cinco. milhücs de -ienes). destinando-se os recursos ao finan
ciamento parcial do Programa de Saneamento Básico da Bacia 
da Baía tle Guanabara. 

Art. 2-;> Autorizar o Estado do Rio de Janeiro a contra
tar ,junto ao The_ Overseas Economic Cooperation Fund -
OEÇF, .a_ operação-de crédito extemo a que se refere o·anigo 
anterior, concedendo ao Estado, para esse fim e em caráter 
excepcional 1 elevação temporária do limite de que trata o 
art. 4', II, da Resolução n' 11, de 1994, do Senado Fetleral. 

Art. 3~' A operação de crédito exterÇp _:!'\ ciue se :r;-efere 
o art. 1 o tem as seguintes características: _ - -__ _ 

a) valor pretendido: até Y 3L475.0ó0Jl(j(j, séndo: 
1) Y 28.372.000~000 (vinte oito bÍlhões, trezentos e seten- . 

ta e dois milhões de ienes) destinados a todas as categorias 
de gastos. excetuando-se apenas os serviços- de consulto ria: 

2) Y 3.103.000.000 (três bilhões, cento e três milhões 
de ienes) destinados a serviços de consultorüt; . 

b) data limite de desembolso: nove anos contados a partir 
da vigência do contrato; 

c) juros: 
1) 5% a.a., exigidos semestralmente e __ calculados sobre 

os valores do empréstimo efetivamente deseffibolsadõs, exceto 
os relativos a serviços de consultaria; -

2) 3,25% a.a., eXigiaos serileStfálmente e calculados sobre 
os valores do empréstimo efetivamente desembolsados a título 
de serviços de consultaria; 

d) taxa de serviço: 0,1% deduzidos de cada desembolso; 

e) cóntragarantia: Fundo de Participação dos Estados -
FPE, e receitas tributárias previstas no art. 160 da Constituição 
Federal; 

· O garantidor: República Federativa do Brasil; 
g) destinação dos recursos: financiamento parcial do Pro

grama de Saneamento Básico da Bacia da Baía de Guanabara; 
h} Condições de pagamento: 
~ do principal: em trinta e sete_ prestações semes~ais 

e consecutiyas, sendo a,- priril.eiia -no valOr de -y 850:736.000 
( oitocent9s e cinqüenta milhões, setecentos _e trinta e seis 
mil ienes), vencendo-se após sete anos de.car:ência,_~ .. -~s de
mais, no valor de Y 850.674.000 (oitocentos e cinqüenta mi
lhões, seiscentos e setenta e quatro mil ienes); 

- dos juros: semestralmente vencidos; 
-da taxa de serviço: na data de cada des_embolso_. 
Art. 4" A contratação da operação de crédito externo 

a que se refere o art. 19 , bem como a pres_ttt_ção da garantia 
pela U:nião, d_.everão efetivãr-se_ nO prazo máximo de quinhen
tos e _qüa~enta <;)i_as contados qa data da publicaçáo desta Reso
iução. 

Art. 59 _ ESla. ResOlução entra em vigor n_a dat~ de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Em discussão 
a redação finaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada defi

nitivamente aprovada, independentemente de votação, nos 
termos do art. 7~ da Resolução n~ 110, de 1993. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Fica atendido 
o Ofício n" S/45, de 1993, que versa sobre o mesmo a!:!sunto. 

A matéria vai ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Voltamos 
ao Item 2 da pauta, que trata da aprovação de autoridades 
e que, como todos sab_em, exige_ quorum qualificado. 

· Mais uma vez, a Presidência apela a todos os Srs. Senado
res. mormente àqueles que se encontram nas dependências 
do Senado, para que venham ao plenário, uma vez que não 
podemos aprovanuJ.toridades sem a presença de pelo menos 
45 Srs. Senadores. 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- No ínterim, 
concedo a palavra, com muita ·alegria, ao eminente Líder 
Mauro Benevides. 

O SR. MA.URO BENEVIDES (PMDB-CE. Como Líder. 
Sem revisão .do_ orador.)-- Sr. Presidente, desejo reiterar 
o apelo que V. Ex~ já vem fazendo corp_ a força e o prestigio 
da cadeira presidencial. 

Há uma informação de que nesta Casa encontram-se ain
da60 Senadores. No plenário, como V. Ex~ vê, estão presentes 
apenas 34 Senadores. Portanto, se V. Ex' insistir com v_eemên
cia, com um tom quase patético, que acaba de emprestar 
à sua conclamação, ac·retlito 'que nossos- companheiroS que 
s~ encontram em seus gabinetes certamente demandarão ao 
plenário e garantirão o quorum indispensável ao exame dessas 
matérias.· 

Não teria sentido, Sr. Presidente, procrastinarmos a deli
beração no Senado. Existe embaixador indicado que há um 
mês foi sabatinado na Comissão de Relações Exteriores. É 

: certo que há uma sobrecarga de tarefas. Mas, se houver real-
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mente um empenho de todÕs os no.ssos colegas que se encon~ 
tram entregues aos seus af::~zercs parlamentares em seus res~ 
pectivos gabinetes, acredito que teremos, nesta sessão, .o nú~ 
mero indispensável para a deliberação dessas importantes pro~ 
posições. _ ___ - ·- -

Sr. Presidente, V. Ex• pode reiterar seu apelo neste ins
tante_. Estam-os aqui na expectativa de que, de fato, o Senado 
Federal delibere sobre essas matérias dura~te a sessão de 
hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -A Presidên
cia, mais uma vez~ renova o apelo no s~ntido de que os Srs. 
Senadores venham ao plenário. 

Entendo que o Senador Mauro Bcnevides. eminente Lí~ 
der do PMDB. tem loda a razão. Hoje é quarta-feira, e os 
rccristros de presença nos dão conta que 72 Senadores estão 
pr~sentes na Casa. se não forem 72, mas 60 Senadores, já 
é um número bastante razoável. 

Além disso, neste . .exato momento, não há reunião de 
CPI, de outras CómisSões· ou sesSão do Congresso Revis~r. 
Existem, pois, todas as condições pai-a qüe _se tenha quorum 
para as aprovações das autoridades nesta sessão, como bem 
lembrou o nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Nelson Wedr:kin, 4" Secretário, deixa a cadei~ 
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodri
gues, ]'' Vice~Presidente. 

O Sr. Chagas Rodrigues, /'' V ice-Presidente, deixa 
a cadt!ifci dâ prrisidinéra; qui é ocupada pelo Sr. Hum-
berro Lucena, _Presidente.· · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência apela aos Srs. senadores que estã<? for~ d_o ~epjnt9. 
que venham ao plenário, para apreciação d_e matérias impor~ 
tantes incluídas na Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (HumbertQ.Lucena}- Item 2 
Discussãõ, ·em túrilO ·úniCo, do Parecer464, d.e 1993, 

da Comissão de As~untos Económico'S- "S_obre a Mensag~nr 
nn 413: de 1993, do Sr. Presidc.nie da RepUblica, que conclui 
favoravelmente à aprovação do nome do Sr. Rui COpt_inho 
do Nascim.érlto para eX.érCer o câtgo de Presidente dq Coilse-;: 
lho Administrativo de Defesa Económica. - · , · 

Trata-se de renovação de mandato. 
.J:;:m discussão o parecer, em turno único. (Pausa.) 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. J'residente, peço a palavra 
para .discutir. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala
vra, para discutir, o nobre Senador Mauro. Benevides .. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pára discu
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SrS. Seriadores; 
não quero propriamente discutir esta matéria m_as apenas pedir 
a V. Ex"' que conclame, uma vez mais, os Srs. Senadores 
que, naturalmente, entregues a outras tarefas Parlamentares 
e Legislativas estão, certamente nos seus gabinete~_ e acorrerão 
pressurosos ao plenáriO, se V. Ex~ insistir que é-indispensável 
a presença deles aqui para garantir o quorum. 

Portanto, Sr. Presidente, com um esforço a mais dos 
Srs. Senadores, que atenderão, certamente, à convocação de 
V. Ex\ ~ muito provável que garantamo~'!_goje, o quorum 
indispensável para a apreciação desta ma-téria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Atendendo· 
ao apelo de V. Ex•, volto a fnsiStir" cOm os Srs. Senadores 

que estão fora do plenário que venham a este recii1to, a fim 
de que possamos apreciar indicações -de autoridades, incluídas 
na Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel~ que 
falará como Líder. 

. O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Como Líder. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gos
taria, ne:ste instante, de fazer minhas as palavras do ilustre 
Líder do PMDB, Senador Mauro Benevídes, no sentido de 
que V. Ex· faça um apelo aos Colegas que se encontram 
fora do plenário para que possam vir o mais rapi'damente, 
a fim de que consigamos iniciai" o· processo de votação de 
matérias para as quais é indispensáVel quorum qualificado, 
para que elas possam se converterem proposições legislativas. 
Está em pauta. também, indicações de autoridades, que já 
foram devidamente sabatinadas pelas comissões respectivas 
-Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão 
de Assuntos Econômicos e Comissão de Relações Exteriores. 

Sr. Presidente, como há na Casa, segundo infonilações, 
mais d~ 60 Srs. Senadores, acredito .que, se V. Ex~ renovar 
o apelo de modo especial, fazendo uma solicitação veemente 
no -~ehtido de que interrompam suas atividades, para que 
possam· concorrer- para o quoru~ no plenário, certamente 
V. EX" s-erá atendido, o que contribuirá em muitO para o 
bom desenvolvimento dos trabalhos ~egislativos. 

Enfim, estamos praticamente encerrando amanhã a sema
na; e é fundamental que aprovemos essas matérias o mais 
rapídamente possível. Como se- sabe, há indicações que já 
foram aprovadas nas respectivas comiSsões há mais de um 
mês_.,_esperando exclusivamente a manifestação do Plenário. 

Era o apelo que eu gostaria de fazer-a V. Ex•, que preside 
o Senado. da República. 

O SR. CARLOS .PATROCÍNIO - Sr. Presidente peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex• pela ordem. _ 

O SR. CARLOS PATROCíNIO (PFL-TO~ Pela o;d~~
. SeiJ1 re~isão do orador.)- Sr. Presidente, ainda há pouco, 

participamos de uma reunião coín a Bancada do Norte do 
· nosso País, aqui nesta Casa. Essa reunião se deu, tendo em 

vista algumas emendas à ConstitUiçãO, que procuram dimiriuir 
as bancadas das Regiões do Norte e do Centro-Oeste, alegan~ 
do, evidentemente, o princípio da proporcionalidade da Fede
ração. 

Sr. Presidente, foi criada uma comissão de coordenadores 
das Bancadas do Norte e do Centro-Oeste do nosso País, 
ficando estabelecido que iremos fazer gestões junto ao emi

'nente· Relator, DePutado Nelson Jobim, no sentido de que 
não sejam dados pa,receres favoráveis a essas emendas. Mesmo 
porque, Sr. Presidente, tem-se a mania aqui de copiar tudo 
que existe na Constit.UiÇão de outros países- na COnstituição 
dos Estados Unidos:, do Canadá, da França. 

Entendemos qUe o nosso país tem suas peculiaridades. 
Não seria de bom alvitre que tivéssemos, por exemplo, uma 
representação do Estado do Amazonas igual à representação 
da cidade de Ribeirão Preto, com 5 ou 6 Parlamentares. 

Assim, gostaríamos que a Bancada do Nordeste nesta 
Casa e na Câmara Federal se solidarizasse com as Bancadas 
do Centro~Oeste é- do Norte do País, para que o princípio 
estabelecido na Constituição de no mínimo oito deputados 
por Estãdo federado seja como- diríamos- uma cláusula 
pétrea. 
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O constituinte de 1988 foi sábio quando procurou contem
plar.as regiões mais póbres do nosso Pafs, de menor densidade 
demográfica com· O inírlimo de oito Parlamentares~ 

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

O SR. CARL_<:)S .~ATROCÍNIO c;- Ouço V. Ex•• com 
prazer. · 

o sr~ Josaphat M3rinho- Eu gostaria apenas de lembrar 
a V. Ex~ que faça, também, um apelo ao Relator, no sentido 

. de que não dcixe_que se aplique ao caso que V. Ex9 trata' 
o regime da votação dos destaques em globo, senão o nobre 
senador nã0 terá cqnhecill}ento nem do que foi votado. 

: OS~; CARL<:)S PÁ!ROCÍNJO -AgradeçÓ;Jhe 9 aparte 
sempre ilustre. V L Ex~ chama a atenção para um aspecto muito 

· ·import".ante·. . , -· 
Devo_ dizer, nobr'e' S_enador Josaphat Marinho, que me 

'posicícnei, Untein~ contra' essa modalidade de votação. Apesar 
de o _meu Partido ter encaminhado, favoravelmente, entendo 
de alta perlc~losidade. se estabelecer esse precedente. Teme
mos justa:meilte.que ·o Congresso Nacional vote esses desta
ques de maneira globaliza:da, sem poder apreciã-lós separa
damente. 

Esse o apelo que faço à Bancada do Centro-Oeste e do 
Norte no sentido de que compareçam, no próximo dia 23, 
às 15 horas, no espaço cultural da Câmara dos Deputados, 
onde deveremos estar em presença do Relator, Deputado 
Nelson Jobim, tratando do assunto que:·ctiz especificamente 
sobre a redução das Bancadas das nossas regiões. Mais uma 
vez, ratifico" o apelo que faço, priiiCiPal_inente aos Deputados 
e aos Senadores do Nordeste, com as suas Bancadas mais .. 
ou menos equilibradas, para que ·cerreh! fileira conosco nesta 
votação, ou seja, posicioAn"ando contra a'diminüição da repre
sentação na Câmara dos Deputados das re_giões Centro-Oeste 
c Norte do nosso País. 

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

O Sr. Cid Sabóia de carvalho -"Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra pela ordem ao nobre Senador· Cid Sabóia de Car-
valho. ~ • ~ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVÀÜIO (PMDB- CE. 
Pela ordem~ Sem revisão-do orador.) --.J Sr. Presidente, antes 
da votação, eu queria fazer só um registro muito breve. Sr. 
Presidente, a última revista Manchete traZ um artigo do jorna
lista Adolph Bloch, em que ele abordak:ssa questão dos juros 
no BrasiL. Essas considerações feitas s_e_ somam exatamente 
às posições que eu tenho tomado, aqui" no Senado Federal, 
quando examino essa questão dos_jurqs, iridusive quando 
aqui estevt:! o Ministro da Fazenda, Senador Fernando HenriR 
que Cardoso. Naquela ocasião, indagu~i S. Ex~ sobre essa 
matéria. Portanto, eu não queria deiX:âr- que fiCasse- sem um 
registro no Senado Federal_essa págin.a \Tiodelar da imprensa 
brasileira, que é O artigo de Adolph ,Bioch, publicado no 
último número da revista Manchete, e que é uma advertência 
à Nação brasileira. -- -~~- --

O SR. PRESIDENTE (Humberto L_ucena) - Passemos 
à _votação. . 

TrataRse da aprovação da apreci'aÇão do nome do Sr. 
Ruy COutirihO do Nascimento para exercer o cargo de Presi-

dente do Conselho Ad,n;tinistraiivo de Defesa Económica -
CADE. 

.- . _O Pa-recer é fa~õfáyel.- _ .-~ _ 
Todos os Srs. SenadOres já ocuparam os seus lugares? 
Os Srs. Senadores já podem ~otar. 
Peço aos Srs. Senadores que ainda não estão no plenário 

que venham ao recinto para exercerem Q.seu direito de voto. 
Todosjávotaram?· - - -
Os Srs. SenadOreS que <iiO.da ·nao· Vàtâ.fatn queiram fa

zê-lo . 
(Procede-se à votação) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos 
Almir Gabriel 
Beni V eras 
cãríQs _PatrOcíniO 
CésarDiãS, 

· CbaSas Rodrigués · ." · · : '_- . 
Cid Sáboia: de" Cárvàlho 
Coutinho Jorge 
Darcy Ribeiro 
Dario Pereira 
Eduardo Suplicy 

, Garibaldi.Aive& I;'i)ho 
· lram Sàraiva-
J~.b~f~s~o 
João França 
João Rocha 
Jqnas PinheirO: 
Josaphat Marinho 
José Rlcba 
Júlio Ca.mpos 
Jutahy Magalhães 
LevyD.i'!-', . ., ..• 
Loprem'J?erg Nunes -~acha 
Lourival Baptista 
Magno Bacelar 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
Marco Màeiel 
Mário Covas • . 
Mauro Beneviçles. 
MeiraFilho 
NaborJúníor 
Nelson Wedekin 
Paulo Biso! 
Pedro Teixeira 
Ronan Titó 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --'--'Bsta encer-
rada a votação. Votaram SIM.37 Srs. Senadores .. 

Não houve abstenção. 
Total: 37 votos~ 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) :- 1!"/D 3: 
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Discussão, em turno únicO~--do Parecer n~ 464-A, 
de 1993, da Comissão de Assuntos Econômicos sobre 
a Mensagem n' 413, de 1993 (n' 882/93, na origem) 
do Senhor Presidente da República, que conclui favora
velmente à aprovação do nome da SI' Neide Teresinha 

· Malard, para exercer o cargo de Conselhdra do Conse
lho Administrativo de Defesa Econômicã. 

Em diScus::;ão o parecer, em turno único~ _ 
Faremos a discussão desta indicação e, se sobrevier quo-

rum, faremOs não somente a votação desta, como da anterior. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

A Sr' Eva BlaY - Sr. Presidente, peço a palavra pela 
qrdem. -- -

O Slt. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• tem 
a palavra. 

A SR• EVA BLAY (PSDB.-SP)-Sr. Presidente, quero 
assinalar minha presença e meu voto "Sim". . . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Perfeita
mente .. Peço aos Srs. Senádores que ocupem os seus lugares. 

O Sr. Nelson Wedekin- Sr. Presidente, peço a palavra 
pcia ordem. 

O SR PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT --se: Pela ordem.) 
- Sr. Presidente, um apelo final é bastante cabível neste 
instante. Pela minha conta, falta apenas um único voto parã 
obtermos quorum. 

O SR PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Há 72 Srs. 
Senadores na Casa, registrados na portaria. 

A Presidência insiste com os Srs. Senadores, fora do ple
nário, que venham a este recinto, a fim de votannos matéria 
relacionada com indicação de autoridade. Estamos prestes 
a completar o quorum cado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO:_ sr:· Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Com a pala
yra o.Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PAsSARINHO (PPR- PA. Pela ordem. 
sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, V. Ex~ recomendou 
que ocupássemos nossos lugares, não foi? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Foi. 

O SR • .IARBAS PASSARINHO -·Mas não mandou vo
·tar? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Ainda não. 

. O SR. JARBAS PASSARINHO- O Senador Mauro Be
nevides aperta o botão sempre antes e pOde criar um problema 
no co~putador, e, atrás dele, mais cinco. Então, talvez fosse~ 
bom anular esses votos. 

·. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• tem 
razão. 

O SR. MAURO BENEVIDES -Sr. Presidente, real-
. mente 3nteclpei-rD.e. A única coisa que 'vou à frente é na~· 

vOtaÇão; naS outras matérias, fico sempre atrás. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Peço aos 
Srs. Senadores que aguardem um pouco, pois éstá-havendo 
comunicação de erro. 

Peço que aguardem. Ainda não pedi que acionassem os 
botões. 

Peço aos Srs. Senadores que venham ao _plenáfio-: 

O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, estão faltando 
apenas dois Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Há 72 Srs. 
Senadores registrados na Casa. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares. 
Vamos votar a indicação do Sr. Ruy Coutinho do Nasci

mento para exercer o cargo de _P_residente do Conselho .Admi
nistrativo de Defesa Económica. Votaremos, logo após, a 
indicação da Sr' Neide Teresinha Malard, para ex~rcer o cargo 
de Conselheira do Conselho AdminiStrativo de Defesa Eco_nó
mica. 

Vai ter _início a votação pelo sistema eletrónico. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
Todos os Srs. Senadores já votaram? 
(Procede-se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos 
Almir Gabriel 
Beni V eras 
Cados Patrocinio 
César Dias 
Chagas Rodrigues 
Cid Saboia de Carvalbo 
Coutinho Jorge 
Darcy Ribeiro 
Dario Pereira 
Eduardo Suplicy 
Garibaldi Alves Filho 
Iram Saraiva 
Jarbas Passarinho 
João França 
JoãoRoeba 
Jonas Pinheiro 
Josapha!}Jarinho 
JoséRicha 
JUlio Campos 
Jutahy Magalhães 
LevyDias 
Louremberg Nunes Rocha 
Louriva! Baptista 
Magno Bacelar 
Mansueto de Lavor 
Márcio Lacerda 
MarcO Maciel 
MãrioCOvas 
Maurô Benevides 
MeiraFilho 
Nabor J6nior 
Nelson Wedekin 
Paulo Bisol 
Pedro Teixeira 
Ronan Tito 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
SIM 39 Srs. Senadores; e NAO zero. ·· 

Houve uma abstenção. 
Total de votos: 40. 
Não houve quorum. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Sr. Presidente,_ peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala
vra V. Ex• 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) - O Presidente votou? 

O SR: PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O Presi
dente votou. A votação' é secr~ta. 

Peço que permaneçam -em plenário-. Vamos fazer a discus
são do Ite·m 4. Se houver quorum, voltaremos à votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 4: 

Discussâ6~ -em turno único, do Parecer n\' 464-B. 
de 1993, da ComiSsão de Assuntos Econômico~ sobre 
a Mensagem no 413 .. de 1993 (no 882193, na origem). 
do Senhor Presidente da República, que conclui favora
velmente à aprovaçãu do nome do Sr, Carlos Eduardo 
Vieír3 de Carvalho, para exercer o cargo de Cons_e
lheirC) do ConSelho Administrativo de Defesa Econô
mica·. 

Em discussão_o parecer, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quetn peça a palavra, encerro a ç:liscussão. 
Encerrada a discussão, ·a votação da matéria fica adiada 

por falta de quorum. ' 

O SR. PRESID"ENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dênciâ solícità ·aos srs. 'Sei:tâd6res que ocUpem seus lugares. 

Item 5: · · · · 

Discussão, em turno único, do Parecer n9 464-C, 
de 1993, da Cornissã,_o_ de Assuntos Econômicos_sobre 
a Mensagem n' 413, de 1993 (n' 882193, na origem), 
do Senhor Presidente da República, que conclui favora
velmente à aprovação do nome do Sr. Marcelo .MQn
teiro Soares, para exercer o cargo ·cte Conselheiro do 
Conselho AdministrativO de Defes~ Econômica. 

Em discussão o parecer, em turno únic:o. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro- a discussão. 
Encerrada a discussão, a votação fica adiada por falta 

de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luçena) -lleJ116: 

1 

Dis_cussão,_ em turno únic<;>_, do Parecer n"' 464-D. 
de 1993, da Comissão de Assuntos· Económicos sObre 
a Mensagem n" 413, de 1993 (n'' 882193, na origem), 

. do Senhor Presidente da República, que conclui favora
velmente à aprovação do nome do Sr.- José Matiª's 
Pereira, para exercer o cargo de Conselheiro do Conse
lho Administrativo de Defesa EconôrÍ1Íc3., 

Em discussão o parecer, em turno único. (PauS.a.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro-·a di_scuss~o. 
Encerrada a discussão,_ a· votação fiç~ adiada por falta 

de quorum. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~~ Item ·9:. 

Discussão, em turno únicO'. _do 'Par,eéer n~ 53~_'de 
1994, da Comissão de Assuntos ECoilç;rii.iéós: sObre .a 
Mensagem n"' 54. de 1994 (no 70194, ·na origem), de 
28 de janeiro do corre'nté anO, pela 'qual o Senhor 
Presidente da República submete· à deiiberação do-Se
nado a escolha do Sr. Alkimat Ribeiro· Moura, ~para 
exercer o cargo de Diretor de Polítida Monetária do 
Banco Central do Brasil. 

Em discussão o parecer, ~m turno úniCo. (P3.us~,) 
Não hav~ndo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a votação fi~ adiada por falta 

de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (HuJ!lberto Lucena)- Item 10: 

Discussão. em turno único, do P"arecer .da Coii\is~ 
são de Relações Exteriores e DefeSa Nacional SQfire 
a Mensagem n'' 537, de!993 (n' 1.051193, na origem), 
de 23 de dezembro últímo~ ·pela qual o Seriiior Presi~ 
~ente da República submete à deliber_ação do SenaQo 
o nome do Sr. José JerônfmO Moscardo de Souza. Mi
nistro de Primeira Classe da Carreira de Díplonlata, 
para exercer a função de Embaixad.Qr, Che{e_ da Dele
gação Permanente do ~r_asiJ_ j_u~to}:_g_~ga_ni~ção. das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência: e Cultura. 

A apreciação fica -sobrestada em virfli.de do término do 
prazo regimental da sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -,. A Presi
dência vai enCerrar os ii:abalh.os, dc:signando para a sessão 
ordinária de amanhã, às 9 horas, .a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATWO No 1, DE 1994 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 1, de 1994 (n° 390/94, na Câmara dos Deputados), 
que submete à condição suspe~iva a renúncia de parlamentar 
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contra o qual pende procedimento fundado n..os incisos I e II do 
art. 55 d~ Constituição e dá outras providências, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Pedro 
Simon, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, favorável ao Projeto e à Emenda.' n° 3 e contrário às 

.~ 

Emendas n°s 1 e 2, de Plenário. 

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 59, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução 
n° 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 59, de 1991 (n° 265/87, na Casa de origem), quedispõe sobre a· 
comprovação de habilitação profissional dos responsáveis p_elos 
balanços e demonstrações técnico~contábeis apresentados. ao 
Tribunal de Contas da União. (Dependendo . de parecer da 
Comissão de Assuntos Sociais) 

3 
" PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 107, DE 1992 

(lriclufdo em ordem do .uia nos ter!Dos do art. 3° da Resolu~o 
n° 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, ao Projeto de Lei da Câthara 
n° 107, de 1992 (n° 7_.601186, na Casa de. origem) que define a 
atividade de cabeleireiro profissional autônomo, e dá outras 
providênciQ$. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Sociais) 
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4 
A 

PROJETO DE LEIDA CAMARA N°_l67, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resoluçlo 
n° 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 167, de 1993 (n° 3.529/93, na Casa de origem), que cria cargos 
do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal RegionaL do_Trabalho da 2° 
Região, e dá. outras providências. (Dependendo de Pareceres das 
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos 
Econômicos) 

. . . , . . -. --- . . 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 36, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução 
n° 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 36, de 1993 (n° 256/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do acordo- entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Agência Brasileiro-Argentina de 
Contabilidade e Controle de .Materiais Nucl'eares (ABAC) sobre 
suas obrigações,_ privilégios e__ imunidades, firmado em Brasília, 
em 27 de março de]~92_, tendo _ 

Parecer· favorável, sob n° 7, de 1994, da Comissão 
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
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6 
.PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 38, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução 
n° 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 38, de 1993 (n° 270/93, na Câmara dos Deputados), 
que. aprova os textos das Resoluções n°s 267 (E-V), 268 (XII) da 
Conferência Geral do Organismo para a Proscrição das Armas 
Nucleares na América Latina e no Caribe (OP ANAL), que 
alteram, respectivamente,· a denominação legal do Tratado para a 
Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e o 
parágrafo 2° de seu artigo 25; ·bem como á texiO emendado do 
referido Tratado. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional) 

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nu- 80, DE 1993 

(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado 
n°S 97 e 106, de 1993) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução 
n° llO,.de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n° 80, de 1993, de. autoria do Senador Jarba5 Passarinho, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da adição de micronutrientes aos 
produtos de alimentação que especifica, e dá outras providências. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais) 
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8 
PROJETO DELEIDO SENADO N° 97, DE 1993 

(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado 
n°S 80 e 106, de 1993) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução 
n° 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de. Lei do Senado 
n° 97, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de fortificação dos alimentos básicos. e 
dá outras providênciªs. (Dependendo de parecer da Comissão .de 
Assuntos Sociais) 

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 106, DE 1993 

(Tramitand~ em cmtj!Jnto com os Projetos de Lei do Senado 
n°S 80 e 97, de 1993) 

(Incluído em Ordem·d,o Dia nos termos do art. 3° da ResoluÇão 
n°'110, del993j 

Discussão, em turno único,. do Projeto de Lei do Senado 
n° 106, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe 
sobre · a obrigatoriedadé da · adição de · micronutrientes aos 
pràdutos de alimentação que especifica. (Dependendo de parecer 
da Corn.issão·de Assuntos Sociais) 
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10 
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 125, DE 1993 

(Incluído em Ordeni do Dia nos termos do· art. 3° da Resolução 
n° 110, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
no 125, de 1993, de autoria do Senador Mârio Covas, que dispõe 
sobre número de candidatos pelo sistema proporcional ·nas 
eletçgés de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Con'"ituição, Justiça e Cidadania) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20h20min.) 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

(Resenha das matérias apreciadas de r a 31 de 
janeiro de 1994 - art. 269, 11, do Regimento Interno.) 

Projetos aprovados e enviados à sanção: 
-Projeto de Lei da Câmara n' 165, de 1993 (n'2.093/91, 

na Casa de origem), que institui o Plano Düetor para o Desen
volvimento do Vale do São Francisco- PLANVASF- Ses
são: 12-1-94, Extraordinária. 

Projetos Aprovados e enviados à promulgação 
-Projeto de Resolução n' !56, de 1993, que autoriza 

o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a contratar 
operação de crédito interno junto ao Banco do_ Brasil S.A., 
agente do Tesouro Nacional, QO valor de_cento e cinco mi
lhões, cento e vinte e dois mil, oitocentos e cinqüenta e ires 
cruzeiros reais e trinta e três centavos, a preço de dezembro 
de 1992. -Sessão: 12-1-94, Extraordinária. 

-Projeto de Resolução n• !57, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Oeste (PR) a contratar 
operação de crédito junto ao B~nç:q do_Estado do Paraná 
S.A.- BANEST ADO, no valor de dezoito milhões e seiscen
tos mil cruzeiros reaiS, a prCçoS de- sete~bro de 1993, utili
zando recursos de Programa Estatual de Desenvolvimento 
Urbano- PEDU.- Sessão: 12-1-94, E-xtraordinária. 

-Projeto de Resolução n" !58, de !993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul (PR) a contratar 
operação de crédito juntç ao Banco do Estado do Paraná 
S.A. - BANESTADO, no valor de doze milhões e quatro
centos mil cruzeiros reais, a preços de setembro. de 1993, 
utilizando recursos do Programa Estadu_al de Desenvolvimen
to Urbano- PEDU.- Sessão: 12~1-94, Extraordinária. 

-Projeto de Resolução n" 1, de 1994, que autoriza o 
GoverriO do Estado da Paraíba a reescalonar a dívida contraída 
pelo Banco do Estado da Pararba S.A. - PARAIBAN, e 
por-sua controlada PARAJBAN -_Çrédito Imobiliário S.A., 

_ junto ao Banco Central do Brasil para pagamento de passivo 

trabalhista, no valor de oitocentos e quatro milhões, oitocentos 
e sete mil, cento e cinqüenta e quatro cruzeíros reais e ·tririta 
e cinco centavos, a preços de 29 de outubro de 1993. -Sessão: 
12-1-94, Extraordinária. 

-Projeto de Resolução n" 2, de 1994, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Silveira Martins (RS) a contratar ope
ração de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul- BANRISUL, no valor total de cinco milhões, vinte 
e nove mil, quatrocentos e quarenta cruzeiros reaiS e cinqüenta 
e cinco ce.htã.Vos, a preços de junho de 1993, utilizando recur~ 
sos do FUNDOPIMES.- Sessão: 20-1-94, Extraordinária. 

-Projeto de Resolução n\' 3. de 1994, que autoriza o 
"Governo do Estado do Espírito Santo a contratar operação 
de crédito junto à Companhia Vale do Rio Doce- c_vRD, 
por intermédio da Reserva para o Desenvolvimento da Zona 
do Rio Doce, no valor de qUinhentos milhões, setecentos 
e oitenta e quatro mil, quinhentos- e vinte e oito" cruzeiros 
reai:S, a preços de outubro de 91993, a serem atualizados pelo 
IGP-M e com garantia oferecida através da vinculação de 
cotas do Fundo de ParticipaçãO dos Estados -FPE. -Sessão: 
20-1-94, Extraordinária. 

-Projeto de Resolução n'-' 4, de 1994, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Encruzilhada do Sul (RS) a contratar 
operação de crédito no valor de trinta milhões, seiscentos 
e trinta mil, novecentos e trinta e quatro cruzeiros· reais~- a 
preços de agosto de 1993, junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul - BANRISUL, utilizando recursos do FUN
DOPIMES.- Sessão: 20-1-94, Extraordinária. 

-Projeto de Rc~olução n" 5, de 1994, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Miraccma do Oeste (PR) a contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A.- BANESTADO, no valor de dez milhões e seiscentos 
mil cruzeiro!) reais, a preço~ de s.etembro de 1993, dentro 
do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - PE
DU.- Sessão: 20-1-94, Extraordinária. 

-Projeto de Resolução n'-' 14, de 1994, que autoriza 
a Prefeirura Municipal de Sinop (MT) a contratar operação 
de crédito interno, junto ao Banco do Estado do Mato Grosso 
S.A. - BEMAT, no valorde setenta e quatro milhões, sete
centos. e cinqücnta e um mil, novecentos e dezenove cruzeiro$. 



656 Quíilta-fei'ra 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Fl:!wrciro de 1 Y94 

reais e oito centavos, a preços de março de 1Y93, equivalente,.., 
a !.000.963.04 UFIR.- Sessão: 20-l-94 Extraordin:lria. 

-Projeto de Resolução n·' 2~. de 19't4~ que autOriza-
a elevação dO limite de endividamento -do Estado do-Phw-t. 

A TOS DO PRESIDENTE 

para que seja reescalonada. pelo Governo do Estado do Piauí. ATO DO PRESIDENTE N' 55, DE 1994 
a dívida contraída pelo Bancó do Estado do Piauí S.~., junto 0 Prc,idente do Senado Fed_e:ral, no us; da- sua cÜ~pe-
à Reserva Monctâria. no vãlor de CR$1.353.349.02tí,66, a preços de 30 de novembro de 1993 __ Sessã,o: 20_1_93 __ EX- tênciª- regimental e regulamentar, de conformidade co.m a 
traordinária. - - · _ · - ~ _-: ~ _delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 

da Comissão Diretora n" 2, de 4 de ahril d~ 1973. c tendo 
-Projeto dC Decreto Legislativo n·• 2, de 1994 (n" 271193. em vista 0 que consta <Jo P_roccs_so n·' 000.421/Y4-4, resolve: 

na Câmara dos Deputados). que aprova o texto da Convenção- Aposentar, voluntariamente, a servidora CARMEN SÍL-
Quadro das Nações Unidas sohrc Mudy~~Ç<";I ~q Çlima, adotpda VIA RODR ES ' 
em Nova Iorque; em 9.de maio de 1992 __ Sessao: 27_1'\14,". · · - . . IGU . DA q.JNHA. Assessor Legislativo. Arca 
Extraordinária. de Assessoramento Legislativo, Nível III. Pàdrão 45, do Qua-

-- drri de Pessoa_! do_ Segado Federal, nos t.ermos .. dQ art. 40, 
- Proje1o de Decreto Legislativo n" 3. de 1994 (n" 272/113, inciso III, ~línea a, da Constituição da Repúhfíca"-Fcdcrativa 

na Câmara dos Deputados), que aprova o teXto Oa Convenção do Brasil. cõmbinado com os arts. 186, inciso JII. aHnca a, 
sobre Diversidade Biológica, assinada dura:_nte-ã Conferência e 67. da Leí n" 8.11:?:, de ~~~O. bem assim com os artS. 34, 
das Nações Uriidas sobre M~io ,:\mh_ientc_e Desenvolvimento,--~~ Z·'; 3'Z~ c 3_8, da Resolu_~~o SF) n" 42, de 1993. co~ .Rro_ventos 
realizada na Cidade do Rio_ de JaneirO, no período de 5 -a-= mtcgrãts, observado o dtspostO no art. 37. inciso XI. da Consti-
14de junho de 1992._--Sessão: 27-1-94. Extraordinária~.,...... tuição __ Federal. 

- Pr9jeto d~ Rcisolução n" 21. de 1994. de iriiciatiV~ da 
Comissão Qe Assumqs Económicos. que dispõe sohre as ope
rações de .crédito interno e externo dos Estadns. do Distrito 
Fede_ral, dos Municípios e de suas autarquias, inclusive conces
são de garantias, seus limite$ __ e_ condiçQes de autorização, e 
dá outras providências. - S_essão: ZZ-1-94. Extraordinária: 

Matérias aprovadas e enviadas à Câmara dos Deputados: 
-Projeto de Lei_ do Senado n'' 57, de 1991, de autoria 

do Senador Marco Maciel. que-dispõe sobre exerCício da pro
fissão de Técnico em-Turismo.- S_essão: 12~1-94, EXtraor
dinária. -

-Projeto de Lei do S_enado n'' 17Q, de 1992. de autoria 
do Senador Dirceu Carneiro, qã_e at_r:i.bui ao Instituto de Arqui~ 
tetas do Brasil-=:-JAB c, a cpmpetêncta do registro dos arqui
tetos para o exercício 9.~ profissão. -Sessão: 12-_l-94, Extraor
dinária. 

Parecer Arquivado: 
. - Pa~ecer n" 251, de 1993, da COrrihsão de_ConstífUiÇão, 

Justiça e Ctdadania, concluindo pelo arquivamento da Repre
sentação .n" 1, de 1993, do Presidente d<! Câmara dos Depu
tados, Deputa~o JnocénOo _Oliveira, contra o Senador Magno 
Bacelar, cm vtrtu_de de declarações feitas ao Jornal Folha 
de S. Paulo, edição de 18 de março de 1993. -SeS>ão: Ü-1~94, 
Extraordinária. _ 

Projeto retirado pelo autor, nos termos do art. 256 do 
Regimento Interno · 

-Projeto de Lei do Senado n"' ISI,_de 1992, de autoria 
da Senadora Eva Blay, que acrescenta dispoSitivos à. Lei n" 
8.080, de 19 de setembro, estabdecendo nonnas para o exer
cício do planejamento familiar. -Sessão: 20-1-94, Extraor-
dinária. - -- . -- -~ 

Sumário das matérias aprovadas pelo Senado Federal (Mês 
dt janeiro de 1994): · 

Projetes aprovados e enviados á sanção_ ....... , .. _ .. ,, ..... ~ .. 1 
Projetes aprovados e cnviados_à romulgação ........ , ..... 13 
Projetas aprovados e enviados à Cá111a.rª-_dos Deputados<2 
Sumário das matérias aprovadas pelo Senado Federal tAté 

o dia 31 de janeiro de 1994): 
Projetes aprovados e enviad_os à sanção .. -,.·T·~·-·~············-----1 
Projetos aprovados e enviados à promulgação .................. 13 
Projetas aprovados e enviados à Câmara ~os De_putados ....... 2 

Sertado Federal .. 8 de fevereiro de 1994.-SenadOr Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N'' 56, DE 1994 

A _O Prc_sidente do Senado Federal, no uso da sua çompc
tencta regtmental e regulamentar. de conformidade com a 
dclegaç~o ?c c~mpetência que lhe foi outorgada p-do Ato 
da Com1ssao D1retora n'' 2, de 4 de abril de_.l973, c tt:ndo 
cm vista o que consta do Processo n" 000.910/94-5, resolve: 

A Aposentar, voluntariamente, o servidor AMÉRICO EU
GENIO, AnaliSta Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Pro
cesso Legislativo, Nível U_I, Padrão 45, do Quadro de Pessoal 
Jo Senado Federal, nos teimes do art. 40, inciso II( alínea 
c, da Constituição da República Federativa do Brasil:_ combi
nado com os arts._ 186, inciso III, alínea c; e 07, da Lei n" 
8.1!2. de I99D:nem assim eoin os arts. 34. § 2"; 37 e 41 
da Resolução (SF) n·• 42,_ de IY93, com proventos propor: 

--c!Onats ao tempo de servtço, observado o disposto no art. 
37, inciso XI, da Con:::!tituição Federal. . 

Senado Federal, 8 de fevereiro Qe 1994,- Seilador Hum
- berto Lucena, Presidente. 

- ATO DO PRESIDENTE N• 57, DE 1994 

. .b P-re_sidente do Senado Federal. no us-o da sua compe
tertcJa regtmcrrtal e regulamentar, _de confor_ml4ade cpm a 
delegaç~o _ _?e C~f!II?etência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comtssao Dtretora n~'_2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
cm vista o que _consta do Processo n., 001.033/94-8, resol_ve: 

Aposentar, voluntariamente, o servidor EDSON ÓE 
.ALENC.AR DANTA~. An~lista Legislativo, Área de Apoio 
Técnico_ ao Processo LegisfãtiVo, Nível III, Padrão "45, do 
Quadro de. __ Pçssoal do Senado federal, nos termos do art. 
40. inciso III, alínea c, da Constituição d_a Rêpública Fédera
tiva do Brasil. combinado com os arts. 186,_inçiso III, alínea 
c. e 67, da Lei n" 8.112, de 1990, bem assim com os arts. 
34, § 2'; 37 e 41. da Resolução (SF) n' 42, de 1993, com 
proventos proporcioriãis ao tempo de serviço, observado o 
disposto no art. 37. inciso XI, da Constituição Federal. 
- se-nado Federa(, 8 de fevereiro de 1994. -Senador Hum-
berto Lucena, Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE N• 58, DE 1994 

O Presidente- do SenadO 'F~d~r~l.- no~ Us.O_ da -Sua compe
tência regimental e regulamentar; -de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outqr~ada pelo Ato 
da COmissão Diretora n'' 2, de 4 de abril de 1973. e tendo 
em vista o que consta do Processo n~ 001.042/94-~, resolve: 

Aposentar, voluntariament~, __ o_servidor JOAO GUER
REIRO, Técn"ico Legislativo, Area de Polícia, Seguranç_a e 
Transporte, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal. nos termos do art. 40, inciso III. alínea a, 
da Constítuiç3.o da República Federativa do Brasil, co~_binado 
com os arts. 186. inciso III, alínea a; e 67, da Lei ri'' 8.112, 
de 1990, bem assim com os arts. 34, § 2~ 37 e 41, da Resolução 
(SF) n" 42, de 1993, com proventos integrais, observado o 
disposto no art. 37, inciso XI. da Constituição Federal. 

Senado Federal, 8 de fevereiro de 1994. -Senador Hum
berto Lucena. Presidente, 

ATO DO PRESIDENTE N• 59, DE.1994 

O Presidente do Senado Federal. no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi__ outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 âe abril de 1973, e tendo 
em vista o que coii.sta do Processo n\' 000.881/94-5. resolve: 

Aposentar, voluntariamente. a servidora M_ARIA EU
DOCJA TORRES, Técnico Legislativo, Área de Apoio Téc
nico ao processo Legislativo, Nível II, Padrão 30, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso 
III. alínea d, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado com os arts. 186,-incisO--IJI, alínea d; e 
67, da Lei n" 8.112, de 1990, bem assim com os arts. 34, 
§ 2''; 37; e 41, da Resolução (SF) n"42, de 1993, com proventos 
propotcionãis a-o teiripO -de serviço, observado o disposto no 
art. 37, inciso XJ, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 8 de fevereiro de 1994.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 60, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2. de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n" 001.129194-5, resolve: 

Aposentar. voluntariamente. o servidor LAVRO RO
MÃO DO NASCIMENTO, Analista Legislativo, Área de 
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível III. Padrão 45. 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do 
art. 40. inciso III, alínea a, da ConStitu-ição da República 
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 186,- inciso III, -
alínea a; e 67. da Lei n" 8.112. de 1990, bem assim com 
os arts. 34, § 2"; 37; e 41, daResoJução (SF) n>' 42, de 1993, 
com proventos integraiS. observado o disposto no art. 37, 
inciso XI. da Constituição Federal. 

Senado Federal.~ de fevereiro de 1994- Senador Hum
berto Lucena. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 61, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n\' 2, de_4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n" 1853/93-7, resolve: 

Aposentar, voly_otariamente, _com prov ~ntos proporcio
nais ao tempo de serviço, JOSÉ DE RIBAW >\R PINHEIRO, 
matrícula 1103, Técnico delndústria Gráfica Legislativa, Nível 
II. Classe Especial, PadrãQ JV/M23, do Quadro de Pessoal· 
do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos ter
mos do art. _40, inciso III, alí_nea c, da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, combinado com o art. 186, inciso 
lll, alínea c, da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
e art. 36, I e Ill, § 4>', da Resolução-SF n" 51193. 

Senado Federal, 8 de fevereiro de 1994, -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 62, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar. em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n·' 1640/93-3, resolve: 

Aposentar, voluntariamente, TEREZJNHA SOUSA 
DA SILVA, matricula 096), Técnico de Indústria Gráfica 
Legislativa, Nível II, Classe Especial, Padrão IIIM21, do Qua
dro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal -CE
GRAF. nos termos do art. 40, inciso III, alínea a, da ConstiJ 
tuição da República Federativa do Brasil, combinado com 
os arts. 186. inciso III, alínea a, e 192, inciso II, da Lei n'·' 
8,112, de 11 de dezembro de 1990, e art. 36, I e III, § 4'', 
da Resolução SF n" 51!93. 

Senado Federal, 8 de fevereiro de 1994. ---Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 

ATO DO D1RETOR-GERAL N> 17, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal. no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7''. _§ 2~, da Resolução n·' ..J.2. 
de 1993, e de acordo com o que consta do Processo n·· 
002.591194-4, resolve: 

Nomear SÓNIA MARA DE PINHO TAVARES para 
exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal. com lotação e exercício 
no Gabinete da Terceira Secretaria. 

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

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 18, DE 1994 

O Diretor-Geral do $-~nado Federal, no uso de suas atri
buições regulamentares e de acordo com o disposto no art. 
2~ do Ato n\' 9, de 1992, do Primeiro Secretário. resolve: 

Art. 1'' Designar os gestores dos contratos celebrados 
entre o Senado Federal e as empresas abaixo relacionadas: 

-Subsecretaria ele Serviços Gerais: 
- SERMEC -Serviços Mecanizados, Engenharia eCo-

mércio Ltda.- Contrato n\' 38. de 1993: prestação de serviços 
de retífica de peças e motores de veículos movidos a álcool, 
gasolina e ôleo diesel, com fornecimento de peças- Titular: 
GIVALDO GOMES FEITOSA (matrícula n"' 2390); Substi
túto: Adenir da Silva Reis (matrícula n'' 3602). 

__,__Subsecretaria de Engenharia: 
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- BKP Engenharia e Consultaria Ltda. - Cqntrato n"' 
007, de 1994: execução de serviço de elaboração de projeto 
executivo, visando à automação e ampliação da capacidade 

da Usina Geradora do Senado Federal- Titular: Sidnei José 
Kronemberger (matrícula n" 1263); Substituto: Carlos Magno 
Fagundes Franci (Diretor da Subsecretaria de Engenharia). 

- Structura Engenharia Ltda. - Contrato n1' 008. de 
1994: execução de serviço de elaboração de Laudo Té_c.nico. 
referente à estrutura da laje de cobertura (bico leste~norte) 

do Edifício Principal do Senado_FederaJ.-:-:- Titular: AdrianO 
S~zerra de _Fªrja (matrícula n9 2420); Substituto: Tadeu Izidro 
Patrocínio de Morae> (matrícula ri' 3180). · - · · · · 

Art: ~o Reyogam:~~ a~_.disp?_~i~õ~s em ~ontrário .. 

Art. 3" Este Ato entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

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



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIX- N' 17 SEXTA-FEIRA, II J,>E FEVEREIRO DE 1994 BRASÍLIA - DJi' 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado 

Federal, nos termos do art. 48, item28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 11, DE 1994 

Aprova o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil, a República Argen
tina, a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares 
(ABACC) e Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para aplicação de Salva
guardas, firmado em Viena, em 13 de dezembro de 1991. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil, a República 

Argentina, a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC) 
e Agência Internacional de Energia Atómi<:a (AIEA) para aplicação de Salvaguardas, firmado em Viena, 
em 13 de dezembro de 1991. 

Parágrafo único. -São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer modificações nos 
Arranjos Subsidiários e ates que impliquem ·revisão do presente Acordo, bem como quaisquer atos que, 
nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património 
nacional. 

Art. 2' Este decreto legislativoentra em vigor na data de sua publicação 
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário. . 
Senado Federal, 9 de fevereiro de 1994. -Senador Humberto Lucena,Presidente. 

ACORDO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL, A REPÚBLICA ARGENTINA 

A AGÊNCIA BRASILEIRO-ARGENTINA DE 
CONTABILIDADE E CONTROLE DE 

MATERIAIS NUCLEARES E A AGÊNCIA 
INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA 
PARA A APLICAÇÃO DE SALVAGUARDAS 

Considerando que a República Federativa do Brasil e 
a República Argentina (que doravante se denOminaram "Esta
dos-Partes" no presente Acordo) são partes do Acordo para 
o Uso Exclusivainente Pacífico da -Energia Nuclear (que dora
vante se denominará "Acordo SCCC'' no ·pnisente Acordo), 
pela qual é estabelecido o Sistema Comum de Contabilidade 

O Texto acima citado acompanha a Publicação do DCN (Seção Il), 
de 10-2·94 

e Controle de Materiais Nucleares (que doravante se denomi
nará ~·scCC" no presente Acordo): 

Lembrando os compromissoS- assumidOs peios Estados
Partes no Acordo SCCC; 

Lembrando que, conforme o Acordo sccC, nenhuma 
de suas disposições será interpretada de modo a afetar o direito 
inalienável das suas partes a pesquisar, produzir e _utilizar 
a energia nuclear com fins pacíficos sem discriminação e em 

-conformidade com os Artigos I a IV do Acordo SCCC; 

Considerando que os Estados-Partes são membros_ da 
Agência Brasileiro-Argentina de Con~abiiidade e Controle 
de Materiais Nucleares que doravan~e se denominará · 
"ABA CC" no presente Acordo), à qual se confiou a aplicaçâo 
do SCCC; 

Considerando que os Estados-Partes decidiram concertar 
·com -a Agência Internacional de Energia Atómica (que dora-
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Semenn.l 

vante se denominará ··Agéncia" no presente Acordo) um acor
do de salvaguardas conjunto, que tem como base o SCCC; 

Considerando que os Estados-Partes pediram volunta
riamente à AgêiÍ.cii que aplique suas salvaguardas tendo em 
conta o SCCC; 

Considerando que é vontade dos Estados-Partes. da 
ABA CC e da Agência evitar a duplicidade desnecessária de 
atividadcs de salvaguarda; 

Considerando que a Agência está autorizada. em virtude 
do Artigo III.A.S de seu Estatuto (que doravante se denomi
nará "Estatuto" no presente Acordo) a concluir acordos de 
salvaguardas a pedido de Estados-Membros; 

Os Estados-Partes, a ABA CC c---a -Ã-gência acordam o 
seguinte: 

PARTE I 
Compromisso BásicO 

Artigo I 
Os Estados-Partes comprometem-se, em conformidade 

com os termos do presente Acordo a aceitar a aplicação de 
salvaguardas a todos os materiais nucleares em to,das as ativi
dades nucleares realizadas dentro de 'Seu território, sob sua 
jurisdição ou sob seu controle em qualquer lugar, com o obje
tivo único de assegurar qu-e-tais materiais não sejam desviados 
para aplicação em armas nucleares ou outros dispositivos nu
cleares explosivos. 

Artigo 2 
a) A Agência terá o direito c- a obrigação de certifícar--:~e 

de que _serão aplicadas salvaguardas. em conformidade com 
os termos do presente Acordo, a todos os materiais nucleares 
em todas as atividades nucleares realizadas nos territórios 
dos Estados-Partes, sob sua jurisdição ou sob seu controle 
em qualquer lugar, com ·o objetivo único- de assegurar que 
tais materiais não sejam desviados para aplicação em armas 
nucleares ou outros dispositivos nucleares explosivos. 

b) A ABA CC compromete-se, ao aplicar suas salvaguar
das aos materiais nucleares em todas as atividades nucleares. 
desenvolvidas nos territórioS dos Estados-Partes, a cooperar 
com a Agência, em conformidade com os termos do presente 
Acordo, com vistas a comprovar qu-e tais ll}ateriaiS nucleares 
não são desviados para aplicação em armas nUcleares ou outros 
dispositiVOS iilicleares explosivos. 

c) A Agência aplicará suàs salvaguardas de maneira que 
lhe permitam verificar os dados do SCCC, para fins de compro
var que não ocorreu nenhum desvio de materiais nucleares 
para utilização em armas nucleares ou outros_dispositivos nu
cleares explosivos. Esta Verificação por parte da Agência in-

DIÁRIO DO CONGIU!SIO NACIONAL 

ASSINATIJRAS 

·------Q$111.000,00 

cluirá, inter alia, medidas independentes e observações reali
zadas pela Agencia de acordo com os procedimentos especifi
cados no presente Acordo. Ao realizar sua verificação a Agên
cia levará devidamentç em consideração a eficácia técnica 
do SCCC. 

Artigo 3 
a) Os Estados-Partes, a ABA CC e a Agência cooperarão 

para facilitar a implementação das salvaguardas estipuladas 
no presente a_cQrdo. 

b) A ABACC e a Agência evitarão a duplicidade desne
cessária das atividades de salvaguarda. 

IMPLEMENTAÇÃO DAS SALVAGUARDAS 

Artigo 4 

As salvaguardas de que trata o presente Acordo serão 
complementadas de forma a: 

a) evitar criar obstáculos ao desenvolvimento econômico 
e tecnológico dos Estados-Partes ou à coperação internacional 
na esfera das atividaó.es nuc.teares, incluindo-se o intercâmbio 
internacional de maieriais nucleares; 

b) evitar interferência indevida nas atividades nucleares 
dos Estados Partes, particularmente na operação de insta
lações; 

c) ajustarem-se às práticas prudentes de gestão neces
sárias para desenvolver as atividades nucleares de forma segu
ra e económica; e 

d) permitir à AgênCia cumprir suas obrigações em virtude 
do presente Acordo, levando em consideração o requisito 
de se preservarem os segredos tecnológicos; 

Artigo 5 

a) A Agência tomará todas as precauções no sentido de 
preservar qualquer informação confidencial que chegue a seu 
conhecimento na execução do presente Acordo. 

b) i) A Agência não publicará nem comunicarã a nenhum 
Estado, organismo ou pessoa nenhuma informação obtida em 
decorrência da execução do presente Acordo, exceto a infor
mação específica sobre a execução do mesmo que possa ser 
fornecida à Junta de Governadores da Agência (que doravante 
se denominará "Junta" no presente Acordo) e aos funcio
nários da Agência que dela necessitem no- desempenho de 
suas funções oficiais com relação às salvaguardas. Nesse caso, 
tal informação será fornecida apenas na medida necessária 
para que a Agência se desincumba de suas obrigações na 
execução do presente Acordo. 
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, ii) Informação resumida sobre os materiais nucleares. 
submetidos a salvaguardas em virtude do presente Acordo 
poderá ser publicada, por decisão da Junta, se os Estados
Partes diretamente interessados consentirem. 

Artigo 6 

a) Na aplicação de salvaguardas em t:onformidade com 
ó presente Acordo, serão plenamente considerados os pro
gressos te_cnológícos na esfera das salvaguardas e envidados 
todos os esforços para obter uma relação_ custo-eficácia ótima 
~·a aplicação do priilcípio de salvaguardar, de modo eficaz, 
o fluxo de materiais nucleares submetidos a salvaguardas em 
virtude do presente Acordo, mediante o emprego de instru~ 
nientos e outras técnicas em determinados pontos estratégicos, 
na medida cm que a tecnologia atual ou futura o permita. 
, ·, b) A fim de obter-se uma relação custo-efiCácia ótiina, 

serão utilizados, por exemplo, meios como; _ 
i) contenção e vigilância como meio de delimitar as áreas 

de 
balanço de material para efeitos de contabilidade e controle: 

ii) técnicas estatísticas e amostragem aleatória para ava
liar o fluxo de materiais nucleares; e 

iii) concentr~ção dos procedimentos de verific"ação nas 
fases do ciclo de combustível nuclear que envolvam a produ~ 
ção, tratamento, utilização ou armazenamento _de materiais 
nucleares a partir dos quais se possam fabricar facilmente 
armas nucleares ou outros dispositivos nucleares explosivos, 
e redução ao mínímo dos procedimentos de verificação dos 
demais materiais nucleares, contanto que não seja prejudicada 
a execução do presente Acordo. 

FORNECIMENTO DE INFORMAÇÓES ÀAGéNCIA 

Artigo 7 

a) A fim de assegurar a implementação eficaz das salva
guardas cm virtude do presente Acordo, a ABA CC fornecerá_ 
à Agência, conforme o disposto neste Acordo, informaçãO 
relativa aos -ma-teiiãis nucleares sUbmetidos a salvaguardas 
em virtude do presente Acordo e às características das instala
ções relevantes para a salvaguarda de tais materiais. 

b) i) A Agência solicitará apenas a quantidade mínima 
de informação e de dados que necessite para o desempenho 
de suas 6brigaç6es em virtude do presente Acordo. 

ii) A informação relativa às instalações será a mínima 
necessária para salvaguardar os materiaiS- nucleares subme
tidos a salvaguardas em virtude do presente Acordo. 

c) Caso solicitado por um Estado-Parte, a Agência deve
rá estar preparada para examinar diretamente, em instalações 
do Estado-Parte ou da ABACC, a informação de projeto 
que o Estado-Parte considere particularmente sensível. Não 
será necessária a transmissão física de tal informação à Agência 

. desde que a Agência possa voltar a exahüná-la facilmente 
nas instalações do Estado-Parte ou da ABACC. 

INSPETORES DA AGÊNCIA 

Artigo 8 

a) i) A Agência-deverá obter o cofisentimento dos EstaM 
dos-Partes, por intermédio da ABACC, antes de designar 
seus próprios inspetores para os Estados Partes. 

ii) Caso os Estados-Partes, pnr interinêdio da ABACC, 
oponham~se à designação, seja no momento da proposta de 
designação de um "inspetor da Agência, seja em qualquer mo
mento posterior. a Agência proporá uma designação ou desigM 
nações alternativas. 

~ · iii) Se, como resultado de recusas repetidas dos Estados 
Partes a aceitar, por intermédio da ABACC, a designação 
de inspetores da Agência, forem impedidas inspeções que 
se devam efetuar em virtude deste Acordo, tal recusa será 
examinada pela Junta, por solicitação do Diretor-Geral da 
Agência (doravante denominado "Diretor-Geral'' no presente 
Acordo), para que ela adote as medidas apropriadas. 

b) A ABA CC e os Estados-Partes tomarão as medidas 
necessárias para que os inspetores da Agência possam desem
penhar eficazmente suas funções em virtude do presente Acor
do. 

1 

c) As visitas e atividades dos inspetores da Agência serão 
organizadas de modo a: 

i) reduzir ao mínimo os possíveis inconvenientes e trans
.tornos para os Estados-Partes e ABACC e para as atividades 
nucleares inspecionadas: 

ii) assegurar a proteção de qualquer informação confi
dencial que chegue ao _conhecimento dos inspetores da Agên
cia; e 

iii) levar em consideração as atividades da ABA CC para 
evitar a duplicação desnecessár.ia de esforços. 

PONTO INICIAL DAS SALVAGUARDAS 
Artigo 9 

a;) Quando qualquer material que contenha urânio ou 
tório que não tenha alcançado a fase do ciclo do combustível 
nuclear descrita no parágrafo (b) for importado por um Esta~ 
do-Parte neste Acordo, aquele Estado-Parte informará a 
Agência de sua quantidade e composição, a a fim de que 
o Estado-Parte material seja importado para fins especifi
camente não-nucleares; e 

b) Quando qualquer material nuclear de composição e 
pureza apropriadas para fabricação de combustível ou para 
enriquecimento ísotópico sãir da -usina ou do estágio de proces
samento em que foi produzido, ou quando tal material nuclear, 
ou qualquer outro material nuclear produzido num estágio 
posterior do ciclo de combustível nuclear, for importado por 
um Estado-Parte neste Acordo, o material nuclear ficará sujei
to aos proé~âlmento::r'de salvaguardas especifi.cados neste 
Acordo. 

TÉRMINO DAS SAL V AGUARDAS 
Artigo 10 

a) As salvaguardas aplicadas a material nuclear em virtu
de deste Acordo terminarão quando a ABA CC e a Agência 
determinarem que o material tiver sido consumido, ou diluído 
de tal forma que não possa mais ser utilizado para qualquer 
atividade nuclear relevante do ponto de vista das salvaguardas, 
ou se tenha tornado praticamente irrecuperável. 

b) Quando material nuclear sujeito a salvaguardas em 
virtude deste Acordo se destinar à utilização em ·atividades 
não-nucleares, como a produção de ligas ou cerâmicas, a 
ABACC acordará com a Agência, antes que o material seja 
utilizado dessa forma, as condições em que poderá cessar 
a aplicação de Salvaguardas àqueles materiais em virtude deste 
Acordo. 

ISENÇÃO DE SALVAGUARDAS 
Artigo 11 

a) O material nuclear ficará isento de salvaguardas de 
acordo com as disposições especificadas no artigo· 35 deste 
Acordo. 

I_)) _Quando materiais nucleares sujeitos a salvaguardas 
em virtude deste Acordo se destinarem a uso em atividades 
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não-nucleares que, na opinião da ABACC ou da Agência, 
não os tornem praticamente irrecuperáveis, a ABACC acor
dará com a Agência, antes que o material seja utilizado naque
las atividades, as circunstâncias em que tais materiais poderão 
tornar-se isentôs de salvaguardas. 

TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL NuCLEAR 
PARA FORA DOS ESTADOS-PARTES 

Artigo 12 

a) A ABA CC notificará à Agénda as transferências de 
material nuclear, sujeito a salvaguardas em virtude deste Acor
do, para fora dos Estados-Partes, em conforrnid?de com os 
dispoSitivos do presente Acordo. As salvaguardas sobre mate
riais nucleares dentro dos Estados-ParteS_e_m virtude deste 
Acordo terminarão quando o Estado recipiendário assumir 
responsabilidade pelos mesmos, conforme estabelecido na 
Parte II deste Acordo. A Agência inanterá registras com indi
cação de cada transferência e da retomada da aplicação de 
salvaguardas ao material nuclear transferido. _ 

b) Quando qualquer material contendo urânio ou tório 
que não tiver alcançado o estágio do ciclo de combustível 
nuclear descrito no Artigo 9 (b) for direta ou indiretamentt: 
exportado por um Estado-Parte neste Acordo para qualquer 
Estado não-parte neste Acordo, o Estado-Parte informará 
a Agência de sua quantidade, composiçáo e destino, a menos 
que o material seja exportado para propósitos especifícanieitte 
não-nucleares. 

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

Artigo 13 

Se um Estado Parte decidir exercer sua faculdade de 
usar material nuclear que deva ser salvaguardado em virtude 
deste Acordo para propulsão nuclear ou operação de qualquer 
veículo, inclusive submarinos e protótipos, ou para qualquer 
outra atividade nuclear não~proscrita conforme acordado en
tre o Estado Parte e a Agência, serão aplicados os seguintes 
procedimentos: 

a) o Estado Parte deverá infOrm-ar a Agência, por ínter- · 
médio da ABA CC, da atividade, c deverá esclarecer: 

i) que o uso do material nuclear em tal atividade não 
contradiz nenhum compromisso assumido pelo Estado Parte 
em acordos concluídos pela Agência com relação ao Artigo 
XI do Estatuto da Agência ou qualquer outro acordo con
cluído com a Agência no âmbito da INFCIRC/26 (e Add.1) 
ou da INFCIRC/66 (e Rev. 1 ou 2), conforme o caso; e 

ii) que durante o período de aplicação de procedimentos 
especiais o material nuclear não será usado para a pr"odução 
de armas nucleares ou outros artefatos nucleares explosivos; 

b) o Estado Parte e a Agência concluirão um arranjo 
de modo que esses procedimentos especiais só serão aplicados 
enquanto o material nuclear for usado para propulsão nuclear 
ou na operação de qualquer veículo. inclusive submarinos 
e protótipos, ou para outras atividades nucleares não-pros
critas que já tenham sido objeto de acordo entre o Estado 
Parte e a Agência. O arranjo identificará, na me-dida do possí
vel, o período ou as circunstância-s nos quais serãO aplicados 
os procedimentos especiais. Em qualquer caso, os outros pro-. 
cediméntos e.stabelecidos neste Acordo serão aplicados ~e 

novo tão logo o material nuclear seja reintroduzido numa 
ativídade nuclear distinta das referidas acima. A Agência será 
mantida a par da quantidade total e composição de tal material 
naquele Estado Parte e de qualquer exportação de tal material; 
e 

c) cada arranjo será concluído entre o Estado Parte inte
ressado e a Agência tão prontamente quanto possível e se 
referirá apenas a questões tais como dispositivos proVisóriOs 
e de procedimento e arranjos relativos à apresentação de rela
tórios, mas não envolverá nenhuma permissão ou conheçi
mento classificado de tal atividade nem se referirá ao uso 

·do material nuclear na mesma: 

MEDIDAS RELACIONADAS COM A VERIFICAÇÃO 
DE QUE NÃO HOUVE DESVIO 

Artigo 14 

Se a Junta, baseada num relatório do Diretor-Geral, deci
dir que uma medida da ABACC e/ou de um Estado Parte 
é essencial e urgente para assegurar a verificação de que mate
rial nuclear submetido a salvaguardas em virtude deste Acordo 
não seja desviado para armas nucleares ou outros artefatos 
nucleares explosivos, a Junta poderá solicitar' ã ABACC e/ou 
ao Estado Parte interessado que adote a medida requerida 
sem demora, independentemente de que tenham ou não sido 
invocados os procedimentos de solução de controvérsias referi
dos no Artigo 22 deste Acordo. 

Artigo 15 

Se a Junta, após examinar informação rele-vante -trans
mitida pelo Diretor-Geral, coilcluir que a AgénciànãO é" cipaz 
de assegurar que não ocorreu desvio de material nuclear. 
sujeito a salvaguardas em virtude deste Acordo, para armas 
nucleares ou outros dispositivos nucleares explosivos, poderá 
apresentar os relatórios previstos no parágrafo C do Artigo 
XII do Estatuto e poderá também tomar, quando pertinente, 
as outras medidas previstas naquele parágrafo. Ao agir assim, 
aJunta levará em consideração o grau de certeza obtido pelas 
medidas de salvaguarda aplicadas e dará ao Estado Parte inte
ressado todas as oportunidades razoáveis para que possa for
necer à Junta as garantias necessárias_ 

PRIVILÊGIOS E IMUNIDADES 
Artigo 16 

Cada Estado Parte aplicará à Agência, inclusive a suas 
propriedades, fundos e bens, e a seus inspetores e outros 
funcionários no desempenho de suas funções em virtude do 
presente Acordo, os dispositivos relevantes do Acordo sobre 
Privilégios e Imunidades da Agê[!.cia Internacional de Ener~a 
Atômica. 

FINANÇAS 

Artigo 17 

Os Estad~~ Partes, a ABACC e a Agência assumirão 
a responsabilidade pelas despesas de cada um no cumprimento 
das respectivas obrigações em virtude do presente Acordo. 
No entanto, se os Estados Partes, ou pessoas sob sua jurisdi
ção, ou a ABACC incorrerem em despesas extraordinári~s 
como resultado de pedido específico da Agência, a Agência 
reembolsará tais despesas, contanto que haja concordado an
tecipadamente em assim proceder. De qualquer modo, a 
Agência assumira a responsabilidade pelos custos de qualquer 
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medida ou amostragem adicionais que os inspetores da Agên~ 
cia requisitem. 

RESPONSABILIDADE CIVIL 
POR DANOS NUCLEARES 

Artigo 18 

Cada Estado- Parte assegurará qUe ·tOdas as medida~ de 
proteção em tnatéria de responsabilidade civil por danos nu
cleares, inclusive todo tipo de seguro 01.!_ outra garantia finan
ceira, a que se possa recórrer em virtude de suas leis e regula
mentos, serão aplicadas à Agência e a seus funcionários no 
que se refere à execução do presente Acordo. na mesma medi
da que aos residentes no Estado Parte. 

RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL 

Artigo 19 

Toda reclamaçfio formulada pela ABACC ou por um 
Estado Parte contra a Agência ou pela Agêncía contra- a 
ABACC ou em Estado Parte a respeito de qualquer dano 
que possa resultar da implementação de salvaguardas em virtu
de deste Acordo, excluídos os danos causados por acidente 
nuclear, será resolvida de acordo com o direito internacional. 

INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO 
ACORDO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

Artigo 20 

A pedido da Agência, âa ABACC, de um Estado Parte 
ou dos Estados Partes, serão feitas consultas acerca de qual
quer problema relacionado com a interpretação ou aplicação 
do presente Acordo. 

Artigo 21 

A ABACC e os Estados Partes terão direito a requerer 
que qualquer questão acerca ·da interpretação ou aplicação 
do presente Acordo seja considerada pela Junta. A Junta 
convidará todas as Partes no Acordo a participar em seus 
debates sobre qualquer dessas questões. 

Artigo 22 

Toda controvérsia derivada da interpretação ou da aplica
ção deste Acordo, exceto controvérsia a respeito de uma con
clusão da Junta em virtude do Artigo 15 ou- unia me-dida 
tomada pela Junta com referência a tal conclusão, que não 
for resolvida por negociação ou outro procedimento acordado 
entre o Estado Parte ou Estados Partes interessados, a 
ABA CC e a Agéncia, será submetida, a pedido de qualquer 
das partes, a um tribunal arbitral composto por cinco árbitros. 
Os Estados Partes e a ABACC designarão dois árbitros e 
a Agéncia designará também dois árbitros, e os quatro árbitros 
aSsim designados elegerão um quinto, que será o Presidente. 
Se, trinta dias após o pedido de arbitragem, a Agência ou 
os Estados Partes e a ABA CC não houverem designado dois 
árbitros cada, tanto a Agência quãnto Os Estados Partes e 
a ABA CC poderão solicitar ao Presidente da Corte Interna
cional de Justiça que nomeie os árbitros. O mesmo procedi
mento será empregado se, trinta dias após a designação ou 
nomeação do quarto árbitro, o quinto árbitró não houver" 
sido eleito. A maioria dos membros do trib_unal árbitro consti~ 
tuirá quorum e todas as decisões requererão a presença de 
pelo menos três árbitros. O procedimento ai-bitral será fixado 
pelo tribunal. As decisões do tribunal serão mandatóriás para 
~s Estados Partes, a ABA CC e a Agência. 

SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DAS SALVAGUARDAS 
DA AG~NCJA EM VIRTUDE 

DE OUTROS ACORDOSO 

Artigo 23 

No momento da entrada em vigor deste Acordo para 
um Estado Parte, e enquanto permanecer em vigor. ficará 
suspensa a aplicação de salvaguardas da Agência naquele Esta
do em virtude de outros acordos de salvaguardas com a Agên
cia que não envolvam ter~~_iro~. A Agência e o Estado Parte 
inter~ssado iniciarão consultas com a terceira parte interessada 
com vistas a suspender a aplicação de salvaguardas naquele 
Estado Parte em virtude de acordo de sé_llvaguarda envolvendo 
terceiros. Continuárá em: vigor o compromisso assumido pelo 
EstadO Parte nos acordos referidos acima de não usar itens 
objeto de tais acordos de modo a contribuír para propósitos 
militares. 

EMENDAS AO ACORDO' 

Artigo 24 

a) a ABA CC, os Estados Partes e ã. Agência consultar
se-ão. a pedido de qualquer deles, a respeito de emendas 
a este Acordo; 

b) todas as emendas requererão o Acordo da ABA CC. 
dos Estados Partes e da Agência; 

c) as emendas a este Acordo entrarão em vigor nas mes
mas condições da entrada em vigor do próprio Acordo. 

d) o Diretor-Geral informará prontamente aos Estados
Membros da Agência qualquer emenda a ~ste Acordo. 

ENTRADA EM VIGOR E DURAÇÃO 
Aiügo 2S 

Este acordo entrará em vigor na data em que a Agência 
receber da ABACC e dos Estados Partes notificação escrita 
de que os respectivos requisitos para entrada em vigor foram 
cumpridos. O Diretor-Geral informará prontamente todos os 
Estados Membros da Agência da entrada em vigor deste A cor~ 
do. 

Artigo 26 

Este Acordo permanecerá em vigor enquanto os Estados 
Partes forem partes do Acordo SCCC. 

PROTOCOLO 

Artigo 27 

O Protocolo anexo a este Acordo é parte integral do 
mesmo. O termo ''A~ord,o_•_:_,empregado neste instrumento 
significa o Acordo e o Pro.tocolo conjuntamente. 

PARTE II 
Introdução 

Artigo 28 

A finalidade desta parte do Acordo é especificar os proce
dimentos que serão seguidos para implementar as disposições 
de salvaguarda da Parte I. 

OBJETIVO DAS SALVAGUARDAS 

Artigo 29 

O objetivo dos procedimentos de salvaguarda estabele
cidos no presente Acordo é a detecção oportuna de desvio 
de quantidades significativas de material nuclear de atividades 
nucleares pacíficas para a fabricação de armas nucleares ou 
de outros dispositivos nucleares explosivos ou para fins desco-
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nhecidos. e dissuasão de tal desvio pelo risco· de sua detecção 
oportuna. 

Artigo 30 

A ftm de lograr o objetivo fixado no Artigo 29, a contabiM 
!idade de materiais nucleares será utilizada corno medida de 
salvaguarda de importância fundamental, constituindo-se a 
contenção e a vigilânda cm medidas complementares impor
tantes. 

Artigo 31 
A conclusão de carátcr técnico da verificação efctuada 

pela Agência será uma declaração, a respeito de cada área 
de balanço de material, da quantidade de material não-conta
bilizado no decorrer de um período determinado, indicando-se 
os limites de erro das quantidades declaradas. 

SISTEMA COMUM DE CONTABILIDADE 
E CONTROLE DE MATERIAIS NUCLEARES 

Artigo 32 

De acordo com o Artigo 2, a Agência, ao dese_mpenh_ar 
suas atividades de verificação, utifízará ao máximo o SCCC 
e evitará a duplicação desnecessária das atividadcs de_contabi
Iidade e controle da ABA CC. 

Artigo 33 

O sistema da ABACC de contabilidade c- controle de 
materiais nucleares em virtude do presente Acordo será basea
do cm uma estrutura de áreas de balanço de material e preverá, 
quando apropriado e conforme se especifiq-ue nos Acordos 
Subsidiários, a adoção de medidas tais como: 

a) um sistema de medidas para determinar as quanti
dades de materiaiS nuclea:fcs- recebidas, produzidas, transla
dadas, perdidas ou removidas do inventáriO por Outras razões, 
e as quantidades que nele figurem; 

b) avaliação da previsão e cxatidão _das medidas e o 
cálculo de sua incerteza; 

c) procedimento para identificar. nive·r--e-aValiar diferen
ças nas medidas remetentes/destinatário; 

d) procedimento para efctuar um inventári-o liSiCO"; 
e) procedimento para a avaliação de acumulações de in

ventários não medidos e de perdas não medidas; 
O um sistema de registres c relatórios descrevendo, para 

cada área de balanço de material, o inventário de materiais 
nucleares e as mudanças nele efetuadas, inclusive as entradas 
e saídas da área de balanço de material; 

g) disposítivos para- assegurar a correta aplicação dos 
procedimentos e medidas de contabilidade; e _ _ _ _ _____ _ 

h) procedimentos para fornecer relatórios à Agência de 
acordo com os artigos 57 a 63 e 65 a 67. 

TÉRMINO DAS SALVAGUARDAS 
Artigo 34 

a) Os materiais nUcleares submetidos a Salvaguardas eni 
virtude do presente Acordo deixarão_de estar a elas subme
tidos de acordo com as condições estabdecidas no Artigo 
10 (a). No caso cm que não se cumpram as condições do 
Artigo 10 (a), mas a ABA CC considere que não é conveniente 
ou factível na o_casião recuperar dos resíduos os materiais 
nucleares submetidos a salvaguardas, a ABACC e a Agência 
consultar-se-áo a respeito das medidas de salvaguarda aplicá
veis. 

b) Os materiais nucleares submetidos a salvaguardas em 
virtude do presente Acordo deixarão de estar submetidos às 

mesmas de acordo com as condições estabelecidas no Artigo 
10 (b), sempre que a ABACC e a Agência concordem em 
que tais materiais nucfeares são praticamente irrecuperáveis. 

c) Os materiais nucleares submetidos a salvaguardas em 
virtude do presente Acordo deixarão de estar submetidos às 
mesmas quando forem transladados para fora dos Estados 
Partes, sob as condições estabelecidas pelo Artigo 12 (a) e 
conforme os procedimentos especifica-dos nos Artigos 89 a 
92. 

ISENÇÃO DE SALVAGUARDAS 
Artigo 35 

A pedido da ABACC, a Agência isentará de salvaguardas 
materiais nucleares noS seguintes casos: 

a) materiais físseis especiais, quando utilizados em quan· 
tidades da ordem de um grama ou menos, como componentes 
sensíveis em instrumentos; -

b) materiais nucleares utilizados em atividades não-nu
cleares conforme o Artigo 11 (b); 

c) se a quantidade .total_de materiais nudCafcs isentos 
em_ cada Estado Parte conforme este parágrafo em nenhum 
momento exceder; 

i) um quilograma, no total, de materiais físseis especiais 
que poderão ser um ou mais dos enumerados abaixo: 

i) plutónio; 
2) urânio, com enriquecimento mínimo de 0,2 (20% ); 

a quantidade será obtida multiplicandoMse seu peso por seu 
enriquecimento; 

3) urânio, com ertriquecimento inferior a 0,2 (20%) e 
superior ao do urânio natural; a quantidade será obtido multi
plicando-se seu peso pelo quíntuplo do quadrado de seu enri
quecimento. 

ii) dez toneladas métricas, no total, de urânio natural 
e urânio empobrecido com enriquecimento superior a 0,005 
(0,5%) 

iii) ·20 toneladas métricas de urânio empobrecido com 
um enriquecimento máximo de 0,005 (0,5% ), c 

iv) 20 tOneladas IriCtríCas de tório; Ou- ___ _ 
d) plutónio, com conCentraÇãO- isõtói)iCa de plutónio 238 

superior a 80%. 

Artigo 36 
Se materiais nucleares isentos se destinarem a ser objeto 

de tratamento ou armazenamento- junto com matúiais nuclea
res submetidos a salvaguardas em virtude do presem c Acordo. 
serão definidas disposições para que se retome a aplicação 
de salvaguardas aos primeiros. 

ARRANJOS SUBSIDIÁRIOS 
Artigo 37 

Levando em consideração o SCCC, a ABA CC, o E::. ta do
Parte interessado c a Agência concluirão Arranjos Subsidiá
rios que especificarão pOrmenorizadamente, de fo~a a per· 
mitir à Agência desempenhar de modo efetivo e eficaz suas 
obrigações em virtude do presente Acordo, como serão aplíca
dos os procedimentos estabelecidos no presente Acordo. Me
diante acordo entre a ABACC, o Estado-Parte interessado 
e a Agência, os Arranjos Subsidiários poderão ser ampliados, 
modificados ou terminados no que se refere a determinada 
instalação, sem que se emende o presente Acordo. 

Artigo 38 

Os Arranjos Subsidiários entrarão em vigor simultanea-· 
mente ao presente Acordo ou tão logo possível apôs a entrada , 
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em vigor deste Acordo. A ABAC:C. os Estados-Partes e a 
Agéncia farão todo o posSível para que os citados Arranjos 
entrem em vigor dentro de 180 dias a partir da entrada em 
vigor do presente Acordo; a prorrogação deste prazo reque
rerá acordo entre a ABA CC. o~ Bstados-Partes e a Agência. 
O Estado-Parte interessado, por intermédio da ABA CC, fqr
necerá prontamente à Agência a informação necessária para 
a redação dos Arranjos Subsidiários de forma completa. Tão 
logo tenha entrado em vigor o presente Acordo, a Agência 
terá direito de aplicar os prõcedimentos nele estabrdecidos 
a respeito dos materiais nucleares listados no inventário a 
que se refere o Artigo 39, mesmo que não tenham entrado 
em vigor os Arranjos Subsidiários. 

INVENTÁRIO 
Artigo 39 

Com base no informe inicial a que se refere o -Artigo 
60, a Agência estabelecerá inventáríos unificados_ de todos 
os materiais nucleares em cada Estado-Parte submetidos a 
salvaguardas em virtude do presente Acordo, seja qual for 
sua origem, e manterá em dia esses inventários com base 
nos relatórios apresentados ulteriormente e nos resultados 
de suas atividades de verificação. Cópias do inventário serão 
postas à disposição da ABACC a intervalos especificados 
de comum acordo. 

INFORMAÇÃO DE PROJETO 
Disposições gerais 

Artigo 40 

De acordo com o Artigo 7, a informação de prOjeto das -
instalações existentes será fornecida à Agência pelo Estado

arte interessado, por intermédio da ABACC, no decorrer 
1 negociação dos Arranjos Subsidiários. Serão especificados 

nes~es as datas l!mitc para o fornecimento de informação de 
projeto a respetto de instalações novas, e essa informação 
será fornecida com a maior brevidade possível antes da intro
dução de materiais nucleares em Uma instalação nova. 

Artigo 41 

A informação de projeto a ser fornecida à Agência inclui
rá, com relação a cada instalação: 

a) a identificação da instalação, indicando-se seu caráter 
ge~al, finalidade, capacidade nominal e localização geográfica, 
assim como nome e endereço a serem usados para finalidades 
de rotina; 

b) uma descrição da disposição geral da instalação refe
rência, na medida do possível, à forma, localização e fluxo 
dos materiais nucleares e ordenação geral dos itens impor
tantes dos equipamentos que utilizem, produzam ou proces
sem material nuclear; 

c) uma desct:ição das características da instalação relati
vas a contenção, vigilância e contabilidade de materiais nuclea
res; e 

d) urna descrição dos procedimentos atuais e propostos 
que serão seguidos na instalação, para contabilidade e controle 
de materiais nucleares, fazendo-se especial referência às áreas 
de balanço de material estabelecidas pelo operador, às medi
das de fluxo e aos procedimentos para a tomada de inventário 
físico. 

Artigo 42 

Também serão fornecidas à Agência outras informações 
pertinentes à aplicação de salvaguardas em virtude do presente 
Acordo a respeito de cada instalação, se assim for previsto 

nos Arranjos Subsidiários. A ABACC fornecerá à Aoência 
informação suplementar sobre as normas de segurança e Prote
ção da saúde que a Agência deverá observar e que os lnspe
tores da Agência deverão cumprir na instalação. 

Artigo 43 

Ó E~tado-P_a~te interessado f~rnecerá à Agência para exa
~e, por mterm~?~o da ABACC, mfoimação de projeto rela
tiva a cada modificação relevante para efeitos de salvaguardas. 
no quadro do presente Acordo, e comunicar-lhe-á toda mu
dança na informa7ão_ fornec~da de conformidade cotn o Artigo 
42, com a.ntecedencta suficiente para que se possam ajustar 
os procedimentos de salvaguarda, quando necessário. 

Artigo 44 
Finalidade do exame da 
informação de projeto 

A informação de projeto fornecida à Agência será utili
zada para os 
seguintes fins: _ 

a) Identificar as características das instalações e dos ma
teriais nucleares que sejam relevantes para_ a aplicação de 
salvaguardas a materiais nucleares, de forma suficientemente 
detalhad~_para facilitar a verificação; 

• b) determinar as áreas de balanço de material que serão 
usadas para efeitos de contabilidade e selecionar os pontos 
estr~tégicos que constituam pontos-chave de medida, os quais 
servtrão para determinar o fluxo e o inventário de materiais 
nucleares; ao determinarem-se tais áreas de balanço de mate
rial serão observados, entre outros, os seguintes critérios; 

i) a magnitude da área de balanço de material deverá 
guardar relação com o limite de erro com que se possa estabe
lecer o balanço de material; 

ii) ao determinar-se a área de balanço de material. deve
se aproveitar toda oportunidade de empregar a contenção 
e a vigilância para contribuir para garantir a integralidade 
das medidas de fluxo e, assim, simplificar a aplicação de salva
guardas e concentrar as operações. de medidas em pontos-
chave; _ _ 

iii) a pedido de um Estado-Parte interessado, por inter
médio da ABA CC, poderá ser estabelecida uma área especial 
de balanço de material e1~1 redor de uma fase do processo 
que impli(j_ue infon~ação sensível do ponto de vista tecnoló
gico, industrial ou comercial; e 

iv) a respeito de instalações especialmente sensíveis, po
derão ser selecionados pontos-chave de medida de forma a 
permitir ã Agência cumprir suas obrigações em virtud-e do 
presente Acordo levando_ em consi~eraç~Ç> o requisito de que 
a Agência preserve os s:egtedos tecnológicos; 

c) fix-ar o calendário teórico é ÓS pro~ec\imentos para 
a tomada do inventário físico dos materiais iwcleares para 
fins de contabilidade em virtude do presente acordo; 

d) determinar quais os registras e relatórios necessários 
e fixar os procedimentos para avaliação dos registros; 

e) fixar requisitos. e procedimentos para a verificação da 
quantidade e localização dos materiais nucleares; e 

f) escolher as combinações adequadas de métodos e téc
nicas de contenção e vigilância e os pontos estratégicos cm 
que serão aplicados. 

Os resultados do exame da informação de projeto, segun
do o que se acordar entre a ABACC e a Agência, serão 
incluídos nos Arranjos Subsidiários. 
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Artigo 45 
Novo exame da informaçã-o de projeto 

A informação de projeto será examinãda nOvamente- à 
luz das mudanças nas condições de operação, dos progressos 
na tecnologia de salvaguarda ou da experiência na aplicação 
dos procedimentos de verificação·, com Vistas a modificar as 
medidas adotadas em conformidade com o art. 44. 

Artigo 46 
Verificação da informação do projeto 

A Agência, em cooperação com a· ABA CC e o Estado
Parte interessado, poderá enviar inspetores às instalações para 
que verifiquem a informação de projeto fornecida à Agêndã 
com respeito aos Art. 40 a 43, para os fins l.hdicados no art. 
44. 

INFORMAÇÃO A RESPEITO DO MATERIAL 
NUCLEAR QUE ESTIVER FORA 

DAS INSTALAÇÕES 

Artigo 47 

O Estado-Parte interessado fornecerá à Agência, por in
termédio da ABA CC, a seguinte informação, quando o mate
rial nuclear for habitualmente utilizado fora das instalações, 
quando apropriado: 

a) uma descrição geral do emprego dos materiais nuclea
res~ sua localização geográfica e o no·me e-endereço do usuário 
para tratar de assuntos de rotina; 

b) uma descrição geral dos procedimentos atuais e pro
postos de contabilidade e _controle de materiais nucleares. 

A ABA CC comunicará oportunamente- à Agência- toda 
mudança na informação que lhe houver fornecido em virtude 
do presente artigo. 

Artigo 48 

A informaçãO fornecida à Agência com respeito ad Art. 
47 poderá ser utilizada, quando apropriada, para os fins esta
belecidos nos parágrafos b) a f) do art. 44. 

SISTEMA DE REGISTROS 

Providências gerais 

Artigo 49 

A ABA CC adotará as medidas oportunas a fim de que 
se efetuem registras a respeito de cada área de balanço de 
material. Os Arranjos Subsidiários descreverão os registres 
que serão efetuados. 

Artigo 50 

A ABA CC tomará as providências necesSárias para facili
tar o exame dos registres pelos inspetores, sobretudo se tais 
registres não forem escritos em árabe, chinês, espanhol, fran
cês;inglês ou russo. 

Artigo 51 

Os registras serão conservãdos durante ()elo menos cinco 
anos. 

Artigo 52 

Os registras consistirão, conforme apropriãdo: 
a) em registres de contabilidade de todos os materiais 

nucleares submetidos a salvaguardas em virtude do presente 
Acordo; e 

b) em registres de operaç6es correspondentes a instala
ções que contenham tais materiais nucelares. 

Artigo 53 

O sistema de medidas em que se baseiem os registras 
utilizados para preparar os relatórios se ajustará aos padrões 
internacionais mais recentes ou será equivalente, em quali
dade. a tais padrões. 

REGISTROS DE CONTABILIDADE 

Artigo 54 

Os registres de contabilidade estabelecerão o seguinte 
a respeito de cada área de balanço de material: 

a) todas as variações de inventário, de maneira que seja 
possível determinar o inventário de livro a cada momento; 

b) todos os resultados de medidas utiliza99s para deter~ 
minar o inventário físiCo; e · 

c) todos os ajustes e correções efetuados a respeitO das 
variações do inventário, dos inventários de livros e dos inven~ 
tários físicoS. --

Artigo 55 

No caso de quaisquer variações de inventário e dos inven
tários físicos, os regis"tros assinalarão a respeito de cada lote 
de materiais nucleares: a identific~ção dos materiais, os dados 
do lote e os dados de origem. Os registras darão conta por 
separado do urânio, do tório e do plutônio em cada lote de 
materiais nuclCares. Para cada variação do inventário será 
indicada a data da variação e, quando apropriado, a área 
de balanço de material de origem e a área de balanço de 
material de destino ou o destinatário. 

Artigo 56-
Registres de operações 

Os registres de operaçõ-es estabelecerão, quando apro
priado, a respeito de cada área de balanço de material: 

a) os dados de operação que se utilizem para determinar 
as mudanças nas quantidades e a composição dos materiais 
nucleares; 

b) os dados obtidos na calibração dos tanques e instru
mentos_ e na amostragem e análise, os_procedimentos para 
controlar a quantidade das medidas e as estimativas deduzidaS 
dos erros aleatórios e sistemáticos; 

c) uma descrição da ordem de operações adotada para 
preparar e efetuar o inventário físico, a fim de certificar que 
é exato e completo; e 

d) uma descrição das medidas adotadas para averiguar 
-a causa e a magnitude de qualquer perda acidental ou não 
medida que possa ocorrer. · 

SISTEMA DE RELATÓRIOS 

Disposições gerais 

Artigo 57 

A ABACC fornecerá à Agência os relatórios detalhados 
nos Artigos 58 a 63 e 65 a 67 a respeito dos materiais nucleares 
submetidos a salvaguardas em virtude do presente Acordo. 

Artigo 58 

OS relatóiiOs serão: prepanidos em espanhol, francês ou 
inglês, a menos que nos Arranjos Subsidiários se especifique 
outra coisa. 

Artigo 59 

Os relató.rios serão baseados nos registres efetuado~. em 
conformidade com os Artigos 49 a 56 e consistirão", confornie 
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apropriado. em ·relatórios "cte contabilidade e relatórios espe
ciais. 

RELATÓRIOS DE CONTABILIDADE 

Artigo 60 

A ABA CC fornecerá -à AgênCia um rê Ta tório -ílücial rela
tivo a todos os materiais nucleares submetidos a salvaguardas 
em virtude do presente Acordo. O relatório iníciãiSefá reme
tido pela ABA CC à Agência no prazo de trinta dias a partir 
do último dia do mês em que entre em vigor o presente Acordo 
e refletirá a situação de cada Estado Parte no último dia 
do dito mês. 

Artigo 61 

A ABA CC 3preseritará à -Agência oS seguintes relãtófiOs 
de contabilidade para cada área de balanço de material: 

a) relatório de variações de inventário que indique todas 
as variaçõe_s ocorridas inventário de materiais nucleares. Estes 
relatórios serão enviados tão logo seja po~sível e de todo 
modo dentro dos trintas dias seguintes ao final do mês em 
que tenham o-corrido ou em que se hajam comprovado as 
variações de inventário; 

b) relatórios de balanço de material que indiquem o balan
ço de material baseado em um inventário físico dos materiais 
nucleares realmente presentes na área de balanço· de material. 
Estes relatórios serão enviados tão logo seja possível, mas 
sempre dentro dos trinta dias seguinte à realização do inven
tário físico. 

Os relatórios serão __ baseados nos dados disponíveis no 
momentos de sua preparação e poderão ser corrigidos poste-
riormente se necessário. -

. _ 1\.rtõgo 62 . 
Os relatórios de va_ri~ções de inventário especificarão a 

identificação dos materiaiS e os dados __ do lote para cada lote 
de materiais nuc1eares, a data da variação de inventário e, 
quando apropriado, a área de balanço de material de origem 
e a área de balanço de material de destino ou o destinatário. 
Estes relatórios serão acompanhados por nontas concic;as que: 

a) explique as variações de inventário, com ba5e nos da
dos de funcionamento inscritos nos registres de operações, 
segundo o estipulado no Artigo 56 (a);-

b) descrevam, segundo o especificado nos Arranjos Sub
sidiários, o programa de operações previsto, espeCialmente 
a tomada de inventário físico. - -

Artigo 63 
A ABA CC informará toda variação de inv~ntário, ajuste 

ou correção, seja periódicamente em forma de lista global, 
seja a cada mudança. As variações de inventário figurarão 
nos relatórios em forma de lotes. Conforme se especifique 
nos Arranjos Subsidiários, as pecjuenas variaç~es de inventári9 
dos materiais nucleares, assim como o translado de amostras. 
para análise, poderão combinar-se em um só lote e serem 
notificados como urna s6 variação de inventário. 

Artigo 64 __ 
A Agência apresentará-à ABA CC -declãr3Ções semestrais 

de contabilidade do iilventários dos materiais nuCleares sub
metidos a salvaguardas em virtude do presente Acordo, para 
cada área balanço de material, com base nos relatórios de 
variações de inventário correspondentes ao período com
preendido em cat:Ia uma das declarações. 

Artigo 65 
Os relatórios de balanço de mate na! incluirão as seguintes 

entradas, a menos que a ABA CC e a Agência acordem outra 
coisa: 

a) O inventário físico inicial; 
b) as variações de inventários (em primeiro lugar os 

acréscimos e em seguida os decréscimos); 
c) o inventário -de livro final; 
d) as diferenças remetente/destinatário; 
e) o inventário de Iivr9 final ajustado; 
O o inventário físico final. e 
g) o material não contabilizado. 
Cada relatório de balanço de material será acompanhado 

por uma !ista de inventário físiCo na qual serão relacionados 
, separadamente todos os lotes e será especificada a identifi
cação dos materiais e dados do lote para cada lote. 

Artigo 66 
A ABA CC apresentará sem demora relatórios especiais: 
a) se quaisquer incidentes ou circunstâncias excepcionais 

induzirem a ABA CC a pensar que ocorreu ou pode ter ocor
rido uma perda de materiais nucleares que exceda os limites 
fixados para esse firri nos Arranjos Suhsidüírios; ou 

b) _se a contenção apresentar. inesperadamente~ uma va
riação expressiva, se comparada ao especificado nos Arranjos 
Subsidiário~. que torne possível a retirada não autorizada -de 
materiais nucleares. 

Artigos 67 
Extensão e esclarecimento dos relatórios 

Se a Agência assim o requerer, a ABA CC fornecer-lhc-á 
extensões ou esclarecimentos sobre qualquer relatório, na me
dida em que for relevante para a aplicação de salvaguardas 
em virtude do pre~ente Acordo. 

INSPEÇÕES 
Artigo 68 

Disposições gerais 
A Agência terá direito de efetuar inspeções em confor

midade com o presente Acordo. 

FINALIDADE DAS INSPEÇÓES 
Artigo 69 

A Agência poderá efetuar inspeções ad hoc a fim cie: 
a) verificar a informação contida no relat~ri_o inicial r;t 

respeito dos materiais nucleares submetidOs a- salvaguardas 
em virtude do presente Acordo; 

b) identificar e verificar as variações de situações ocorridas. 
entre a data do relatório inicial e a data de entrada em vigor 
dos Arranjos Subsidiários a respeito de uma determinada ins
talação e no caso de deixarem de estar em vigor os Arranjos 
Subsidiários a respeito de uma determinada instalação; e 

-c) identificar, e se possível verificã.r, a quantidade e com~ 
posição dos materiais nucleares submetidos a salvaguardas 
em virtude· do presente Acordo em conformidade com os 
Artigos 91, 94 e 96 antes de sua transferência para fora dos 
Estados Partes ou entre Estados Partes, Partes ou introdução 
em Estados Partes. 

Artigo 70 
A Agência poderá efetuar inspcções de rotina a fim de: 
a) verificar se os relatérios são consistentes com os regis

tres; 
b) verificar a localização, identidade, quantidade e com

posiÇão de todos os materfais nucleareS subTnetidos a salva
guardas em virtude do presente Acordo; e 
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c)verificar a informaçãO sobre as possíveis causas da exis
tên<::ia de materiais não-contabilizados, de diferenças remeten
te/destinatário e de incertezas no inventário de livro. 

Artigo 71 
Obedecendo aos mecanismos estabelecidos no Artigo 

75, a Agência poderá efetuar inspeções especiais: 
a) a fim de verificar a infOrmação contida nos relatórios 

especiais; ou 
b) se a Agência estimar que as informações fOrneciâas pela· 

ABACC, incluindo-se as explicações dadas pela ABACC 
e as informações obtidas em inspcções de rot.ina, não permi
tirem que a Agéncia cumpra suas obrigações em virtude do 
presente Acordo. 

Uma inspeção será considerada especial quando for adi
cional ás atividades de inspeção de rotina estipuladas nos Arti
gos 76 a 80, ou implicar acesso a informaçãO ou a lugares 
adicionais além do acesso especificado no Artigo 74 para as 
inspeções ad hoc e de rotina, ou em ambas_as circunstâncias. 

ALCANCE DAS INSPEÇÕES 
Artigo 72 

Para os fins estabelecidos nos Artigos 69 a 71, a Agência 
poderá: 

a) examinar os registras mantidos em obediência aos Ar
tigos 49 a 56; 
- b)efetuar medidas independentes de todos os materiais 
.n.ucleare~ subme.~~idos. ~ s~,lv~g~~rdas em vi~t_ud.e do presente 
Acordo; 

c) verificar o funcionamento e calibração dos instrumen-
tos e demais equipamentos de medida e controle; · 

d) aplicar medidas de vigilância e contenção e fazer uso 
delas; e · -

e) empregar outros métodos objetivos que se houver 
~omprovado serem tecnicamente viáveiS. 

Artigo 73 
No âmbito do Artigo 72, a Agência estaiá faCultada a: 
a) observar se as amostras tomadas nos pontos-chaves de 

medida, para efeito de contabilidade de balanço de material, 
são tomadas em conformidade com procedimentos que permi
tam obter amostras representativas; e observar o tratamento 
e análise das amostras e obter duplicatas delas; 

b) observar-se as medidas de materiais nucleares efetuadas 
nos pontos-chaves de medidas, para efeitos de contabilidade 
de balanço de material, são representantivos; e observar a 
calibração dos instrumentos e dos equepamentos utilizados; 

c)acordar com a ABA CC e, na medida em que forneces
sário, com o Estado Parte interessado que, caso necessário: 

i) sejam efetuadas medidas adicionais e tomadas amos
tras adicionais para uso da Agência; 

ii) sejam analisadas as ãmostras analíticas padrão da 
Agência; . 

iii) sejam utilizados padrões absolutos apropriados para 
calibrar osinstrumentos e demais equipamentos;· e 

i v) seja.m efetuadas outras calibrações; 
d) utilizar seu próprio equipamento para fins de medida. 

e vigilância independentes e, se assim por acordado e especi
ficado nos Arranjos Subsidiários, proceder à instalação de 
tal equipamento; 

e) fixar seus próprios .:>elos e deiriais dispositivos de identi
ficação e indicadores de violações nos elementos de contenção, 
se assim for ãcordado e especifitado nos Arranjos Subsidiá
rios; e 

f) concertar com a ABA CC ou com o Estado Parte inte
ressado o envio das amostras tomadas para uso da Agência. 

ACESSO PARA INSPEÇÕES 

Artigo 74 

a) Para os fins especificados no Artigo 69 (a) e (b) e 
até o momento em que se tenham espeficado os pontos estraté
gicos nos Arranjos Subsidiários, ou no caso de Arranjos Subsi
diário~ deixarem dC vigor~r_._ os inspetores da Agência terão 
acesso a qualquer ponto em que materiais nucleares possam 
estar presentes_, conforme indicado pelo relatório inicial ou 
por qualquer inspeção realizada em relação ao mesmo; 
_ b) _ Par~ os fins especificados no Artigos 69 (c), os irispetores 

da Agência terão acesso a qualquer ponto a respeito 
do qual a Agência houver sido notificada em conformidade 
com os Artigos 90 (d) (iii), 93 (d) (iii) ou 95, · · 

c) Para os propósitos eseec!_~cados no Artigo 70, os inspe
- tores da Agência terão acesso_ apenas aos pontos estratégicos 
especificados nos Arranjos Subsidiários e aos registras manti
dos em virtude dos Artigos 49 a 56; 

d) ~o caso de a ABA CC concluir que quaiSqUer circuns-
tâncias não habituais exigein ri:taiores restrições ao acesso pela 
Agência, a ABA CC e a Agência f3.-râ6 prontamente arranjos 
com o fim de habilitar a Agência a desincumbir-se de suas 
responsabilidades à luz dessas limitações. O Diretor-Gerãl. 
relatará cada arranjo do gênero à Junta. 

--- - Al-tlgo 75 

Em circunstância que possam dar _lugar ~ inspeções espe
ciais para os firts especifkados no Artigo 71, o Estado Parte 
interessado, a ABA CC e a Agência consultai--se-ão sem demo
ra. Como resultado _de_ssas consultas, a Agênciapoderá_: 

a) efetuar inspeções adicionais às atividades-de inspeção 
de rotina previstas nos Artigos 76 a 80; e 

b) ter acesso, em concordância com o Estado Parte interes
sado e a ABACC, a outras informações e a outros lugares 
além dos especificados no Artigo 74. Todo desacordo a respei
to da necessidade de acesso adicional será resolvido em confor
midade com os Artigos 21 e 22; caso seja es~encial e urgente 
que a ABA CC, um Estado Parte ou os Estados Partes tomem 
alguma medida, o disposto no Artifgo 14 será aplicado. 

FREQENCIA E RIGOR DAS INSPEÇÕES DE ROTINA 
Artigo 76 

A Agência manterá o número, rigor e duração das inspe
ções de rotina, observando uma cronologia ótima, no mínimo 
compatível com a implementação eficaz dos procedimentos 
de salvaguardas estabelecidos no presente Acordo, e apro
veitará ao_ máximo e da maneira mais económica possi'vel 
os recursos de inspeção de que disponha. 

Artigo 77 

A Agência poderá efetu~r uma inspeção de rotina anual 
às instalações e áreas de balanço de material situadas fora 
das instalações, cujo conteúdo ou, caso seja maior, cuja taxa 
de produção anual de materiais nucleares não exceda cinco 
quilogramas efe~ivos. 

Artigo 78 
O número, rigor,· duraçã_o, cronologia e moçlalidade das 

inspeções de rotina nas instalações cujo conte~do ou taxa 
de produção anual de materiais nucleares exceder cinco quilo
gramas ef~tivos serão d.eterrninados com base no princípio 
de que, no caso máxi~o _ou limite, 9 regime de inspeção 
não seja mais' rigoroso_ do que o necessário e suficiente para 
se ter um cori.hecimento constante do fluxo e do iiiventário 
de materiais nucleares; e a atividade total máxima das inspe-
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ções de rotina a respeito dt! tais inst"alações será determinada 
da forma seguinte: 

a) no caso dos reatares e das instalações de armazena
mento seladas, o total máximo de inspeções de rotina por 
ano será determinado destinando-,se um sex_to_de homem-ano 
de inspcção para cada uma das instalações; 

b) no caso de instalações que não sejam reatares ou insta
lações de armazenamento seladas, nas quais haja plutônio 
ou urânio enriquecido a mais de 5%, o total máx"imo de inspe
ções de rotina será determinado _calculando-se para cada uma 
das instalações 30 x VE homens-dia de inspeção por ano. 
em que E corresponde ao valor do inventário, ou da taxa 
de produção anual de materiais nucleares se esta for maior. 
expresso em quilogramas efctivos. O máximo fixado para qual-
quer dessas instalações, contudo, não será inferior a 1,5 ho· 
mens-ano de inspeção; 

c) no caso das instalações não compreendidas nos pará
grafos a) e b) anteriores, o total máximo de inspeções de 
rotina por ano será determinado calculando-s~ para cada uma 
dessas instalações um terço de homem-ano de inspeçâo mais 
0,4 x VE homens-dia de inspeção por ano, em que E corres
ponde ao valor do inventário, ou da taxa de produção anual 
de materiais nucleares se esta for maior. expresso em quilogra
mas efetivos. 

As partes no presente Acordo poderão concordar em 
emendar os números especificados no pres-ente Artioo para 
o total máximo de inspeçõeS, ~Sê à 'JUnta determinar ~ue üll 
emenda é razoável. 

Artigo 79 

Desde que atendam aos Artigos 76 a 78, os critériOs que 
serão utilizados para determinar o número. rigor, duração, 
cronologia e modalidade das inspeções de rotina de qualquer 
instalação compreenderão: - -

a) a, forma dos materiais nucleares, em e~pecial se os 
materiais se_encontram a granel ou contidos em um número 
de_ itens separados, sua composição quíinica e isotópica,-assim 
como o acesso a eles: 

b) a eficácia das salvaguardas da ABACC, iriclusive dos 
operadores das instalações com relação às salvaguardas da 
ABACC; o grau de implementação, pela ABA CC, das medi
das especificadas no Artigo 33; q pronto erlv10 de relatóriOs 
à Agência; sua consistência com a veÍificaÇão -independent-e 
efetuada pela Agência; e a quantidade e exatidão do material 
não-contabilizado, como verificado_ pela Aiência: - - -

c) as caracteríSticas do ciclo de. combií"stível ·nuclear dos 
Estado Partes, em especial o número e tipo de instalaçõe-s 
que contenham materüiís nucleares sUbmetidos a salvaguar
das; as características destas instalações que forem de interesse 
para as salvaguardas, em especial o graU de contençãq; __ a 
medida em que o projeto dessas instalações facilita a verifi
cação do fluxo e do inventário de materiais nucleares; e a 
medida em que é possível estabelecer uma correlação entre 
as informações procedentes de distl.ittas áreas de balanço de
material; 

d) o grau de interdependência internacional, em especial 
a medida em que os materiais nucleares provêm de ou são 
remetidos para outros Estados para emprego ou tratamento; 
qualquer atividade de verificaÇão realizada pela Agência em 
relação com os-mesmos; e a medida em que as atividades 
nucleares em cada Estado Parte se reta..cionam com ·a:s ·de 
~utros Estados; 

e) os progressos técnicos no campo das salvaguardas, in
clusive a utilização de técnicas estatísticas e de amostragem 
aleatória na avaliação do fluxo de materiais nuclea~es. 

Artigo 80 

A ABACC e a Agência consultar-se-ão se a ABACC 
ou _o Estado Parte interessado considerarem que as operações 
de mspeção estão se concentrando indevidamente em determi-
nadas instalações. -

NOTIFICAÇÃO DAS INSPEÇÕ_ES 

Artigo 81 

A Agência avisará antecipadamente a ABA CC e O Estado 
Parte interessado da chegada dos inspetores da Agência às 
instalações ou às áreas de balanço de materüil situadas fora 
das instalações da seguinte forma: 

a) No caso de inspeções ad hoc em conformidade com 
o Artigo 69 (c). ço_m antecedência m-ínima- de 24 horas; no 
caso de inspcções no ãmbito do Artigo 69 (a) e (b), assim 
com·o das atividadcs previstas no Artigo 46. com antecedênCia 
mínima de uma semana; · 

b) No caso de inspeções especiais em conformidade com 
o artigo 71, logo que for possível depois que a ABACC, o 
Estado Parte interessado e a Agência tenham-se consultado co
mo estipulado no Artigo 75, entendendo-se que o aviso de chega· 
da constituirá normalmente parte dessas consultas; 

c) No caso de inspeçôes de rotina em conforniidade com 
o Artigo 70, com uma antecedência míriima de 24 horas no 
que respeita às instalações a que se refere o Artigo 78 (b) 
e às instalações seladas que contenham plutónio ou urânio 
enriquecido a mais de 5% e de uma semana em todos os 
demais casQs. 

Tal aviso de inspeçâo incluirá os nomes dos inspetores 
da Agência -e indica-rá as instahtções e as áreas de balanço 
de material situadas fora da~ _instalações a serem visitadas, 
assim como os períodos de tempo durante os quais serão 
visitadas. Quando os inspetores da Agência vierem de fora· 
dos Estados Partes, a Agência também avisará antecipada
mente o lugar e a hora de sua chegada aos Estados Partes. 

Artigo 82 

Não obstante o disposto no Artigo 81, como m~dida su
plementar a Agência podei-á efetuar. sem aviso préviO, Uma 
parte das inspeções de rotina -~m- confOrmidade com o Artigo 
78, conforme o princípio da amostragem aleatória. Ao realizar 
ql}al~e!--inspeçáo nâó-anundada_,_ a Agência levafá plena
mentcem consideração todo programa de operações comu
nicado em cq~formidade com o Artigo 62 (b). Além disso, 
sempre que possível e baseando-se no prog!_a!fla de operações, 
a Agência informará periodicamente àABACC e ao Estado 
Parte interessado, utilizando os procedimento_s esp_ecifícados 
nos_ Arranjos Subsidiários, seu programa geral de iQspeções 
anunciadas e não-anunciãdaS~ indicando de modo geral os_ 
períodos em· que se prevêem inSpeções. Ao executar qualquer 
inspeção não-anunciada, a Agência fará todO O POssível para 
reduzir ao mínimo as difk:ul9-ades de ordem prática para a 
ABA CC e __ o Estado Parte _interessado e. para os operadores 
das instalações, tendo presente o disposto nos Artigos 12 e 
87. Do mesmo modo, a ABA CC e o Estado Paite interessado 
farão todo o possível_ para facilitar o trabalho dos inspetores r 
da Agência. 
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DESIGNAÇÃO DOS INSPETORES DA -AGêNCIA 

Artigo 83 

Para a designação dos inspetores serão aplicados Os seR 
guintescritériõs: ___ _ _ _ _ __ -

a) o Diretor-Geral comunicará aos Estados Partes, por 
irltermédio da ABACC, por esciifo, ó nome, qualificações 
profissionais,- nacionalidade, categoria e demais detalhes yue 
possam ser pertinentes, de cada funcionário da Agência que 
proponha para ser âesignado como inspetor para os EStad_9s 
Partes. -- -

b) os Estados Partes, por intermédio da ABA CC, comu
nicarão ao Diretór Geral~ dentro de um prazo de trinta dias 
a partir da recepção de tal proposta, se a aceitam; 

c) o Diretor-Gé-ral poderá designar cada funcionário que 
tenha sido aceito pelos Estados Partes_, por intermédio da 
ABA CC, como um dos inspetores da Agência para os Estados 
Partes, e informará aos Estados Partes, por intermédio da 
ABACC, de tais~i!esignações; 

d) o Diretor-Geral, atuando em resposta a uma petição 
dos Estados Partes, por intermédio da ABA CC, ou por inicia
tiva própria, inforniará imediatamente aos Estados Partes, 
por intermédio da ABA CC, que a designação de um funcio
nário como inspetor da Agência para os Estados Partes foi 
cancelada. 

Contudo, no que se refere a inspetores da Agência para 
as atividades previstas no Artigo 46 e para efetuar inspeções 
ad hoc em conformidade com o Artigo 69 (a) e (b), os procedi
mentos de designação deverão ser concluídos, se possível, 
dentro de trinta dias a pa_rtir da entrada em vigor do presente 
Acordo. Se a designação não for possível dentro desse prazo, 
os inspetores da Agêrida para tais fins serão -designados em 
caráter provisório. · · 

Artigo 84 
Os Estados Partes concederão ou renovarãõ o mais raPi-

damente possível· os vistos adequados, quando necessáriOs, 
para cada inspetor da Agência designado em cocnformidade 
com o Artigo 83. 

CONDUTA EVISITAS DOS 
INSPETORESDA AG~NCIA 

Artigo 85 
Os inspetores-da ·Agê-rida, no desempenho de s~as fu~~--.

ções em virtude dos Artigos 46 e 69 a 73, desenvolverão suas 
ath·idades de modo a evitar todo obstáculo ou demora na 
construção, entrada em funcionamento ou operação das insta
lações, e a não afetar sua segurança. Em particular, os inspe
tores não porão pessoalmente em funcionamento uma insta
lação nem darão instruções ao pessoal desta para que efetuern 
qualquer operação. Se os inspetores da Agência considerarem 
que, em conformidade com os Artigos 72 e 73, o operador 
deve efetuar determinadas operações numã instalação, ele_s 
formularão o pedido correspondente. 

Arligo 86 
Óuando os insp-etores precisarem de serviço·s que p~sSaib · 

ser obtidos num Estado Parte, inclusive o Uso de equipainento, 
para efetuar as iilspeções, a ABA CC e O Está4o Pai-te intéres
sado facilitarão a obtenção desses serviços e o emprego desse 
eqUipamento por parte dosjnspetores da Agência. 

. . ' . 
Arligo 87 

A ABACC e o Estado Parte interessado terão direito 
-t:le. fazer acompanhar os inspetores da Agência~ durante suas 

inspeções, por seus inspetOres e pOr representantes desse Esta
do Parte, respectivamente, desde que os inspetqres da Agência 
não sOfram pOr isso atraSo nem tenham obstáculos ao exercício 
de suas funções. 

RELATÓRIOS SOBRE AS ATIVIDADES. _ 
DE VERIFICAÇÃO REALIZADAS PELA ÁÚ~NCfA 

_ ~ Artigo 88 

A Agência comunicará à ABACC: --- -
a) os resultados de suas inspeções, em periodicidade es

pecificada nos Arranjos Subsidiários; e 
b) as conclusões que tirar de suas atividades de verifi

cação no Estado Parte interessado, em particular mediante 
relatórioS_Sobre cada área de balanço de material, os quais 
serão preparados logo que possível depois que um inventário 
físico tenha sido realizado e verificado pela Agência, e um 
balanço de material tenha sido feito. 

TRANSLADOS A ESTADOS PARTES, 
FORA DE ESTADOS PARTES 
E ENTRE ESTADOS PARTES 

Artigo 89 
Disposições gerais 

Os materiais nucleares submetidos ou que devam estar 
submetidos a salvaguardas ~m virtudes do presente Acordo 
que forem ob jeto de translado para fora de Estados Partes, 
a um Estado Parte ou entre Estados Partes serão considerados, 
para efeito do presente.Acordo, de responsabilidade da 
ABACC e do Estado Parte interessado: 

a) no caso de importações pelos Estados Partes de mate
riais provenientes -de outro Estado, desde o momento em 
que a responsabilidade deixe de incumbir ao Estado expor
tador até, no máximo, o momento eiD que os materiais nuclea
res cheguem a seu destino; 

b) no·_caso de exportações pelos Estados Partes a outro 
Estado, até o momento em que o Estado destinatário- assuma 
esSa responsabilidade e, no máximo, até o momento em_ que 
os materiais nucleares cheguem a seu destino, e 

c) quando se tratar de transladas entre os Estados Partes, 
desde o momento da transferência de responsabilidade e, no 
máxi.mo, até o momento e_tp _que os materiais nucleares che-
guem a Seu destino. -

O pOnto em que deverá ser feita a transferência de respon
sabilidade será determinado em conformidade com .os arranjos _ 
apropriados que concertem a ABACC e o Estado Parte ou 
Estados Partes interessados e, no caso de translades a Estados 
Partes ou para fora deles, o Estado Parte ao qual forem trans
feridos ou do qual provenham os materiais riucleares. Não 
se interpretará que a ABACC, ·nem um· Estado Parte neste 
Acordo, nem qualquer outro Estado serilo considerados res
ponsáveis pelos materiais nucleares _meramente_ por se encon
trarem tais m~teriais eni tr-ânsito através ou por cima do territó
rio de um Estado, ou por estarem sendo transportados por 
navio sob sua bandeira ou por suas aeronaves. 

TRANSLADOS PARA FORA DOS ESTADOS PARTES 

Artigo 90 

a) A ABACC notificará à Agência todo translado que 
se tencione fazer, para fora dos Estados Partes, de materiais 
nucleares submetidos a salvaguardas em virtude do presente 
Acordo, se o envio exceder _um quilograma efetivo ou se forem 
feitos para o mesmo Estado, no período de trêS meses, dive~so~s 
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envios cm separado de menos de um quilograma efetivo cada 
um, mas cujo total exceda um quilograma efetivo. _ 

b) Essa notificação será feita à AgênCia uma -vez ConclUí--· 
·dos os arranjos contratUais referentes ao translado e, normal
mente, pelo menos· duas semanas antes de os materiais nuclea
res serem preparados para o transporte. 

c) A ABACC e a Agência poderão convir em difererites 
procedimentos de notificação antecipada. · 

d) A notificação especificará: 
i) a identificação _e, se possível, a quantidade e compo

sição prevista dos materiais nucleares que venham a ser objeto 
de translado e a área de balanço de material de que proce-
derão; _ 

ii) o Estado a que se destinam os materiais nucleares;_ 
iii) as datas e locais em que os materiaiS õ.Ucleares estarão 

preparados para transporte; · 
iv) as datas aproximadas de envio e chegada 9os materiais 

nucleares; 
v) em que p9nto da operação de trariSI3-do o Estado reci

piendário assumirá a responsabilidade pelos materiais nuclea
res para efeito ·cto pi"ensete Acordo e a data provável em 
que se alcançará esse ponto. 

Artigo 91 

A notificação a que se refere o ArtigO 90 seiá de canfter 
tal que permita à Agência efetuar uma inspéçáo ad hoc~ caso 
necessário, para identificar e, se possível, verificar a quanti
dade e composição dos materiais nucleares antes que sejam
transladados para fora dos_ Estados Partes e,; çaso a Agência 
assim deseje ou a ABA CC assim peça, fixar selos nos materiais 
nucleares uma vez que estejã.m preparados para transporte. 
Não obstante, o translado de materiais nucleares não deverá 
sofrer nenhuma dem9ra por causa das medidas de inspeção 
ou verificação adotadas_ ou previstas pela Agência em conse
qência dessa notificaçâõ. 

Artigo92 

O material nuclear submetido a salvaguardas da Agência 
num Estado Parte não será exportado, a menos que dito mate
rial vá ser objeto de salvaguardas no Estado receptor e a_té 
que a Agência tenha efetuado os arranjo.s apropriados para 
aplicar salvaguardas a dito material. · 

TRANSLADO$ A ESTADOS PARTES 

Artigo 93 

a) A ABA CC notificará à Agência todo o translado pre
visto aos Estados Partes de materiais nucleares que devam 
ser submetidos a salvaguardas em virtude do presente Acordo, 
se o envio eXceâer uln qUilograma efetivo ou se forem recebí
dos pelo mesmo Estado, no período de três meses, vários 
envios separados de menos de um quilograma cada um, mas 
cujo total exceda um quilograma efetivo. 

b) A chegada prevista dos materiais ni.J.clear_es será notifi
cada à Agência coin a mãior antecedência possível e em nenhu

. ma circunstância depois da data em que· os Estados Partes 
assumam a responsabilidade pelos materiais nucleares. 

c) A ABA CC e a Agência poderão convir em diferentes 
procedimentos de notificação antecipada. 

d) A notificação especificará: 
i) a identificação e, se possível, a quantidade e compo-

sição prevista dos materiais nucleares; -
ii) em que ponto da operação de translado o Estado Parte 

assumirá a responsabilidade pelos materiais nucleares para . 

efeito do presente Acordo, e a data provável em que se alcan
çará esse ponto; 

iii) a data prevista de chegada, e o lugar e a data em 
que se pretenda desembalar os materiais nucleares. 

Artigo 94 

A notifiCação a que se refere o Artigo 93 será de caráter 
a permitir à Agência efetuar uma inspeÇão aa hoc, Ca~O neces
sário, para identificar e, se possível, verifi6ir a quantidade 
e compoSição dos materiais nucleares no momento de desem
balar a remessa. Não obstante, o ato de desembalar não deverá 
sofrer demora alguma por causa das medidas de inspeção 
adotadas ou previstas pela Agência em _conseqüência dessa 
notificação. 

TRANSLADO ENTRE ESTADOS PARTES 

Artigo 95 
Nos Arranjos Subsidiários setão eSpecifica dós_ os procedi

mentos da Agência para notificação e verificação dos trans
ladas domésticos de materiais-nucleares para transladas de 
materiais nucleares entre Estados Partes. Enquanto os Arra:. 
nhos Subsidiários não estiVerem em vigo:r, o translado será 
notificado à Agência com a maior antecedê!lcia passivei, mas 
em nenhum(!. circunstância com inenos de duas semanas antes 
que seja efetuado~ 

Artigo 96 
A notificação a- que Se refeie o Artigo 95 será de caráter 

tal que permita à Agên~a efetuar, caso necessário, uma inSpe
ção ordinária ou ad hoc, conforme apropriado, para identificar 
e, se possível, verificar a quantidade e composição dos mate
riais nucleares antes de seu translado entre Estados Partes 
e, caso a Agência assilh deseje ou- a ABACC _3ssim peça, 
fixar selos no material nuclear quando estiver preparado para 
o tr;mslado. 

Artigo 97 
Relató~jQs especiais 

A ABA CC preparará uni relatório especial conforme pre
visto no ·a-rtigo 66 se quaisquer incidentes oU circunstâncias 
excepcionais induzireJll a ABA CC _a pensar que ocorreu ou 
pode ter ocorrido perda de materiais nucleares, inclusive se 
ocorrer atraso sigll;ificativo no translado para um _EstadQ- Pa_r~ 
te, de um Estado-Parte ou entre EstadOS-Partes. 

DEFINIÇÓES 
.Artigo 98 

Para efeito do presente Acordo: 
1. ABA CC significa a pessoa jurídiCa criada Peío Acor-

doSCCC. · . 
- 2.A. Ajuste significa uma entrada efetuada em um regis
tro ou relatório de contabilidade mostrando uma diferença 
remetente/destinatário ou material não-contabilizado. 

B. Taxa de produção anual significa, parà"eJdtos dos 
Artigos 77 _e 78, a quantidade de material nuclear que sai 
anualmente de uma instalação operando à sua capacidade 
nominaL 

C. Lote significa uma porção de materiais nucleãrés mani~ 
pulados como uma unidade para fins de contabilidade num 
ponto-chave de medida e para a qual a composição e a quanti
dade são definidas por um só conjunto de especificações e 
medidas. O material nuclear pode apresentar-se a granel ou 
distribuído em número de itens separados. 

D. Dados do lote signifiCam o pCso-total de cada elemento· -
de material nuclear e, no caso do plutónio e do urânio, a 
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composição iSOtópic-a, quando apropriado. As unidades de 
contabilização devem ser as seguintes: 

a) gramas de plutónio contido; 
b) gramas de urânio totaL c gramas de urârii9 235 ni.ais 

uranio 233 conffdos em caso de urânio ei:triquecido- nesses 
isótopos; e 

c) quilogramas de tório contido. m:âniP natural ou de 
urâriio empobrecido. 

Para efeitos de confecção de relatórios, ps pesos dos dis
tintos itens de _um mesmo lote devem _sf;:r _som~dQs __ antes de 
ser efctuado o a.rredondamento para a unidade mais' próxima. 

E. Inventário do livro de uma áre~de balanço de material 
significa a soma algébrica do último inventário físico des.ta 
área de balanço tle material, com todas as variações de: inven
tário ocorridas após a realização deste inventário físico. _ 

F. Correção significa üma entrãda erh Um ·registro -de 
contabilidade ou em um relató_rio, para retificar um erro identi
ficado ou refletir uma medida aperfeiçoada dc"uma quantidade 
já descrita no registro oy. relatório. Cada cor.reção deve identi
ficar a entrada à qua,l corresponde. 

G. Quilograma efetivo significa uma ·unidade especial 
utilizada em-salvaguardas de material nuclear. A quantidade 
em quilogramas efetivoS é obtida tomando-se: 

a) para plutônio, seu peso em quilogramas; 
b) para urânio com um enriquecimento de 0,01 (1%) 

e acima, seu peso em quilogramas multiplicado pelo quadrado 
de seu enriquecimento; 

c) para urânio com um enriquecimento abaixo de 0,01 
(1%) e acima de 0,005 (0,5%), seu peso emquilogramas 
multiplicado por 0,0001;. · · · 

d) para urâriiri. -e'mpobrecido com um enriquecimento de 
0,005 (0,5%) ou abaixo, e para tõrio,seu peso em quilogramas 
multiplicado por 0,00005. · · · 

H. Enriquecimento sigilifka a -razão entre o peSo tOtal 
dos isótopos urânio "233 e urânio 235, e o peso total do -ià3.nio 
em questão. 

L Instalação significa: 

"'á)·-·um reatór, Um co·njúntoccrfticC>, uma planta de conver
são, uma planta de fabricação, uma pfarita de reprocessa~ 
mento, uma planta de separação de isótopos ou uma unidade 
de armazenamento separada; ou 

b) qualquer lugar onde material nuclear, em quan~idades 
superiores a um quilograma efetivõ, é habitualmente usado. 

J. Variação de inventário significa um acréscimo ou 
decréscimo de material nuclear em uma área de balanço de 
material, em termos de lote; tal variação deve compreender 
uma das seguintes possibilidades: 

a) acréscimos: 
i) ím-portaçõe_s~ 

ii) recebimento domésticO: i"C_<X:bimentos de outras áreas 
de balanço de material, recebimentos de uma atividade refe
rida no artigo 13 ou recebimento no ponto de início das salva-
guardas;_ _ __ _ 

iii) produção nuclear: produção de material físsil especial 
em um reator; 

iv) isenção anulada: rcaplicação de salvaguardas a mate
rial nuclear previamente isento del_as por motivo de seu uso 
ou quantidade; 

b) decréscimos: 
i) exportações; 
i1) remessa doméstica: remessas para outras áreas de ba

lanço de material q_u remessas para uma atividade referida 
n~ Artigo 13;- -- --

•• <~-:-· •. 

iii) perda nuclear: perda de material devido a sua trans
formação em outro(s) elemento(s) ou isótopo(s) como resul
tado de reações nucleares; 

i v) desc~rte medido:__ mat~rial nuclear que foi medido 
ou estimado com base em medidas e com os quais se procedeu 
de tal forma que não mais se presta a um posterior uso nuclear; 

.v) rejeito retido:. material nuclear, resultante de proces
samento ou de acidente. operacional, que no momento é consi· 
derado irrecuperável mas que é estocado; 

vi) isenções: isenção da aplicação de salvaguardas a mate
rial nuclear cm razão de seu uso ou quantidade; e 

vii) outras perdas: por exemplo, perda acidental (isto 
é, perda irreparável e não-intencional de material nuclear 
como resultado de um acidente operacional) ou roubo. 

K. Ponto-chave de medida significa um local onde o 
material nuclear se encontra em tal forma que pode ser medido 
para de_terminar o fluxo ou_ iriventário _de material. Portanto, 
os pontos-chave de medida incluem, mas não estão limitados 
às ~!l~radas e saídas (incluindo descartes medidos) e estocagens 
nas áreas de balanço de material. 

L. Homem-a~o d~_ inspeção significa, para efeito do Arti
go 78, 300 homens~dia de inspeção, considerando-se como 
um homem-dia um dia du,rante o qual um inspetor tem acesso 
a uma instalação, a qualquer momento, por um período total 
não superior a oito horas. 

M. Área de balanço de material significa uma área situa
da dentro ou fora de uma instalação de forma que: 

a) a quantidade de material nu_clear_ que entra ou que 
sai de cada área de balanço de mat~rial n_udear _possa ser 
determinada; e 

b) o -iriventãrio físíco- de material nuclear ·em cada área 
de balanço d_e mª-te_riª-1 possa ser determinado, quando neces
sário, de acordo com procedimentos especifkados, a fim 
de ser estabelecido o balanço de material para propósitos 
de salvaguardas. 

N. Maier_ial não-contabilizado significa a diferença entre 
o inventário de livro e O inventário físico. 

O. Material nuclear significa quaisquer materiais bási
cos ou materiais físseis especiais, segundo a definição do Arti
go XX do Estatuto. Entende-se que a expressão "'materiais 
básicos" não se refere nem aos minerais nem à gang-a; Qual· 
quer determinação da junta, em conformidade com o Artigo 
XX do Estatut_o, posteriormente à entrada em vigor do pre
sente acordo, de efetuar acréscimos à lisfi de materiais básicos 
ou de materiaís físse"is especiãiS, s6 terá efeito, no quadro 
deste Acordo, mediante sv.a aceitação_ pela ABACC e pelos 
Estados-Partes. _. 

, P .. Inventário físico sig"Q.ifica a soma de todas as avalia
ções medidas ou estimadas das quantidades dos lotes de mate~ 

_riais nucleares, existentes. em determinado momento em uma 
área de balanço de_ material, ob.tidas erri conformidade com 
procediinentos especificados. 

Q. Diferença remetente/destinatário Significa a_ diferen
ça entre_ a qUantidade de materiais nucleares ein um-lote _con
forme declarada pela área de balanço de material que a remete 
e a quantidade de materiais nuCleares do referido lote, confor-
me medida na área de balanço de material que a recebe. . 

R. Quantidade significativa significa a quantidade sígÍ1i- -
ficativa de material nuclear, conforrrle determinado pela 
Agência. 

S. Dados de origem significa aqueles dados registrados 
durante as medidas ou calibrações ou utilizados para deduzir 

_ relações empíricas, que identificam os materiais nucleares c . 
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fornecem os dados do lote. Os dados de origem podem incluir, 
por exemplo, peso de compostos, fatores de conversão para 
determinar o peso do elemento, peso específico, a concen
tração de elemento, razões isotópicas, relação entre volume 
e leituras mano~étric~s ~ ~ relação entre plutônio produzido 
e potênCia gerada. 

T. Ponto estratégico significa um ponto selecionado du
rante o exame da informação de projeto onde, em condições 
normais e quando combinado com a informação de todos 
os pontos estratégicos tomados em conjunto, é obtida e verifi
cada a informação necessária e suficiente para a implemen
tação de medidas de salvaguardas; um ponto estratégico pode 
incluir qualquer local onde são realizadas medidas indispen
sáveis relativas à contabilidade do balanço de material e onde 
são aplicadas medidas de contenção e vigilância. 

PROTOCOLO 
Artigo I 

O presente Protocolo amplia determinadas disposições 
do Acordo e, em particular, especifica os arranjos para- a 
cooperação- na aplicação das salvaguardas estipuladas no 
Acordo. Na execução destes arranjos, as Partes no Acordo 
guiar-se-ão pelos seguintes princípiOS: 

a) é necessário que a_ ABA CC e a Agência tirem cada 
uma suas próprias conclusões independentes; 

b) é necessário coordenar no maior grau possível as ativi
dades da ABACC e da Agência para a aplicação ótima do 
presente Acordo, e em particular, para evitar a duplicação 
desnecessária das salvaguardas da ABA CC; -

c) na realização de suas atividades, a ABACC e a Agên
cia trabalharão em conjunto, sempre que seja possfvei. em 
conformidade com critérios de salvaguardas compatíveis das 
duas organizações; e __ 

d) é necessário permitir que a Agência cumpra com suas 
obrigações determinadas pelo presente Acordo levando em 
conta o requisito de que a Agência preserve os segredos tecno-
lógicos. · 

Arti~ 2 

Na aplicação do __ Acordo, a Agência dará aos ~stados
Partes e à ABACC um tratamento não menos favorável que 
aquele que conceder aos Estados e sistemas regionais de verifi
cação C()M _':lm nfvel de independência- funcional e eficácia 
técniCa comparável aos da ABA CC. 

Artigo 3 

A ABA CC compilará as informações sobre as instalações 
e sobre os materiais nucleares situados fora das instalações . 
que tiVerem de Ser proporcionadas à Agência em virtude do 
Acordo, com base no qúestionário de informação de projeto 
da Agência anexo aos arranjos Subsidiários. 

Artigo 4 

A ABACC-e à AgênCia efetuarão, càda uffia, o exame 
da informação de projeto estipulado no Artigo 44 (a) a (f) 
do Acordo e incluirão nos arranjos subsidiários os resultados 
do referido exame. _A verificação dã informação de projeto 
estipulada no Artigo 46 do Acordo será efetuada pela Agência· 
em cooperação com o ABACC. - -

Artigu S 

Além da informação a que se faz referênç_ia no Aitigo 
3 do presente Protocolo, a ABACC transmitirá, tàrilbém, 
informação sobre os métodos de inspeção que se proponha 

utilizar. incluindo cálculos estimativos do esfc _ ço de inspeçao 
para as atividades de inspeção de rotina às nstalações e às 
áreas de balanço de material situadas fora das instalações_. 

Artigo 6 

A preparação dos ArranjOs Subsidiários s_erá de responsa
bilidade conjunta da ABA CC, da Agência e do Estado-Parte 
interessado. 

Artigo 7 

A ABA CC coletará os relatórios dOs Estado-s-Partes ba
seados em registres mantidos pelos operadores, manterá regis
tro centralizado com base nos referidos relatórios e realizará 
a análise e o controle técnico e contábil da informação rece
bida. 

Artigo 8 

Uma vez terminadas aS-- tãfefas me~cionadas no Artigo 
7 do presente Protocolo, a ABACC preparará e fornecerá 
à Agência, mensalmente, os relatórios de variação de inven
tário dentro dos prazos especificados nos Arranjos Subsidiá-
rios. · 

Artigo 9 

Além disso_, a ABA CC transmitirá à Agência 05- relatóri~s 
de balanço de material e as listas de inventário físico coin 
a freqüência e na forma que se especifiquem nos Arranjos 
Subsidiários. 

Artigo 10 

A forma e o formato dos relatórios· meil.Cfoil.ados nos 
Artigos 8 e 9 do presente Protocolo. conforme acordado entre 
a ABACC e a Agência·, serão especificados nos Arranjos 
Subsidiários e serão compatíveis com aqueles· utilizados na 

· prática geral da -Agêllcia. -

Artigo II 

. As atividad«?S de inspeção de rotina que realizem a 
ABACC e a Agência, incluindo na medida do possível as 
inspeções mencionadas no Artigo 82 do Acordo, seráo coorde
nadas de acordo com o que dispõem os Artigos 12 a 19 do 
presente Protocolo e com os Arranjos Subsidiár~os. 

Artigo 12 

Seni prejuízo do disposto nos Artigos 77 e 78 do Acorao, 
serão levadas também em conta as atividêtdes de inspeção. 
a cargo da ABACC na determinação do número, da intensi
dade, da duração, do cronograma e da modalidade das inspe
ções da Agência em conformidade com cada instalação. 

' . . . 
Artigo 13 

O esforço de inspeção, conforme o Acordo, para cada 
instalação serã determinado utilizando-se os critérios estabele
cidos no Artigo 79 do Acordo. Tal esforço de inspeção, expres
so cqmo um valor estimado, de comum acordo, do esforço 
real de inspeção a ser aplicado, será estabelecido nos arranjos 
subsidiários, juntamente com descrições dos cenários de Verifi
cação e O alcance das inspeções a serem realizadas pela 
ABA CC e pela Agência. Estes valores estimados constituirão, 
nas condições normais de operação e 1 nas condições que se 
indicam a seguir, o esforço real de inspeção em' cada instalação 
em virtude dO Acordo: · 

_ a) enquanto for válida a informação sobre_ o SCCC estipu
lada no Artigo 33 do Acordo, conforme especifiCado nos Ar
ranjos Subsidiários; 

-•,t••·• • ···-·T. -..~··~··- _..:.·-·-·--····· 
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b) enquanto for válida a informação prestada à Agência 
em conformidade com o Artigo 3 deste Protocolo; 

c) enquanto a ABA CC apresentar os relató_rios de acordo 
com os Artigos 62 e 63, 65 a 67 e 69 a 71 do Acordo, tal 
como especificado nos Arranjos Subsidiários; 

d) enquanto forem aplicados os arranjos _de coordenação 
para as_ inspeções em conformidade com os Artigos 11 a 19 
deste Protocolo. de acordo com o especificaâo nos Arranjos 
Subsidiários; e 

e) enquanto a ABACC aplicar seu esforço de inspeção 
com relação à instalação. em conformidade com o que for 
especificado nos Arianjos SubsidiáriOs, de acordo com o pre
sente Artigo, 

Artigo 14 

O cronogtama geral e o planejamento das inspeções de
terminadas pelo Acordo. inclusive os arranjos para a presença 
de inspetorcs da ABACC e da Agência durante as inspeções 
determinadas por este Acordo. serão estabelecidos em coope
ração entre ABACC e a Agência, levando em consideração 
a programação de outras atividades de salvaguardas da Agên
cia na região. 

Artigo IS 

Os procedimentos técnicos em geral para cada tipo de 
instalação e para cada uma das instalações _serão compatíveis 
com aqueles da Agência c serão especificàdõs nos Arranjos 
Subsidiários, particularmente cm conformidade com a: 

a) determinação de técnicas para a seleção aleatória de 
amostragens estatísticas; 

b) verificação e identificação de padrões; 
c) medidas de contenção e vigilância; e 
d) medidas de verificação. 
A ABACC e -a: AgêhCia se consultarão mutuamente e 

identificarão, de antemão, as medidas de cohtenção-e vigilân
cia e as medidas de verificação a serem aplicadas em cada 
instalação até o momento em que entre em_ vigor o Arranjo 
Subsidiário. Essas inedidas serão também compatíveis com 
as da Agéncia. 

Artigo 16 

A ABA CC transmitirá à Agência seus relatórios de inspe
ção para todas as inspeções da ABA CC realizadas em virtude 
de Acordo. 

Artigo 17 

As amostras do material nuclear para a ABACC e para 
a Agência serão retiradas dos mesm~s itens selecionados alea-

toriamente serão retiradas ao mesmo tempo, a menos que 
a ABACC não necessite de amostras. 

Artigo 18 

A freqüência dos inventários físicos- a sef"em re3.lizados 
pelos operadores das instalações e verificados para efeito de 
salvaguardas estará em consonância com os requisitos do Ane
xo Qe Instalação correspondente. 

Artigo 19 

a) A fim de facilitar a aplicação do Acordo e_deste Proto
colo, será constituído um Comitê de Ligação composto por 
representantes da ABA CC~ dos Estados-ParteS e da Agência. 

b) O Comitê se reunirá-pe-lo menos ·uma Vez por ario: 
i) para rever, em particular, a execução dos arranjos de 

coordenação estipulados neste Protocolo; inclusive estimatiVas 
acordadas do esforço de inspeÇão; · 

ii) paia examina-r o desenvolvimento dos métodos e técni
cas d~- S<J._lvaguard~s; e 

iií) :Para considerar qualquer questão que lhe submeta 
o subcomitê a que faz referência a alínea (c). 

C) O Comitê poderá nomear um Subcomitê, que se reu
nirá periodicamente para considerar questões pendentes da 
implementação de salvaguardas que emanem da aplicação de 
salvaguardas determinadas por este Acordo. Todas as ques
tões que não possam ser resolvidas pelo Subcomitê serão leva
das ao Comitê de Ligação. · 

d) SeJTI prejuízo das medidas urgentes cuja adoção possa 
ser requerida em virtude do Acordo, caso surjam problemas 
na aplicação do Artigo 13 deste Protocolo, em particular quan
do a Agência considere que as condições especificadas no 
referido Artigo não foram cumpridas, o Coniitê ou o Subco
mitê se reunirá, logo que possível, com o objetivo de avaliar 

. a situação e discutir as medidas que seja necessário adotar. 
Se algum dos problemas levantados não puder ser resolvido, 
o Comitê poderá formular propostas- apropriadas às Partes, 
em particular com o objetivo de modificar os valores estimados 
do esforço de inspeção para as atividades de inspeção de ro
tina. 

Feito em Viena, em de de, em quatro cópias. em inglês. 
Pela República Federativa do Brasil: -Pela República 

Argentina: -Pela Agência Brasileiro-Argentina de Contabi~ 
lidade e Controle de Materiais Nucleares: - Pela Agência 
Internacional de Energ~a Atõmicã: -
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Chagas Rodrigues, 1' Vice-Presidente, no 
exercício da Presidênc\a do Senado Federal, nos termos <1o art. 48, item28 do Regimento Interno, promulgo 
o seguinte: · 

DECRETO LEGISLATIVO N' 12, DE 1994 

Aprova o ato que autoriza o Governo do Estado da Bahia a executar, por intermédio. 
do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia- IRDEB, na cidade de Salvador, Estado 

· da Bahia, serviço de radiodifusão sonora eln onda média, com fins exclusivamente educa-
tivos. -

O Congresso Nacional d~crelli: 
. , Art. 1'. É aprovado o ato a que se refere o D.e.creto s/n', de 15de dezembro .d.e 1992, que 

autoriza o Governo do Estado da Bahia a executar, por intermédio do Instituto de Radiodifusão Educativa 
da Bahia- IRDEB, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço d.e ia,diodifusão sónora 
em onda média, com fins exclusivamente educativos,. na cidade de Salvador, Estado da Bahia. · 

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação . . 
Senado Federal, !O de fevereiro de 1994. -Senador Chagas Rodrigues, 1'' Vice-Presidente, no 

exercído da Presidência. - - - · - · ' 
... 

SENADO FEDERAL 
SUMÃRIO 

I - ATA DA 28' SESSÃO, EM 10 DE FEVEREffiO 
DE 1993. 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 ~ COmunicações ·d:a.~residência 
-Edição, pdo Senhor PresideQte da República. da 

Medida Provisória ri' 423/94, que dá nova' redaçáo a 
dispositivos da Lei n' 8.849, de 28 de janeiro de 1994, 
que altera·a: legislação do Imposto Sobre a R~nda e proven~ 
tos de qUalquer natureza, e dá outras providências. Desig~ 
nação da ComissãO Mlstâ e fixação de calendário para 
a tramitação da matéria. . 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da 
Medida Provisória no:> 424/94, que autoriza o Poder Execu
tivo a abrír ao Orçamento da Seguridade Social da União, 
em favor do Ministério da Inte_gração Regional, crf$cfito 
extraordinário no valor de Cr$43.859.080-000,00, para os 
fins que especifica, ·e dá _outras providências. Designação 
da Comissão Mista e fixação _de calendário para a traf!li~ 
tação da matéria. 

-Edição, pelo Senhor Presidente d~ República. da 
Medida Provisória n\> 425/94, que altera dispositivos _das 
Leis n~ 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, e dá outras 
providências.- Designação da Comissão Mista e fixação de 
calendário para a tramitação da matéria. 

-Recebimento do Ofício n' S/36, de 1994, da Prefei
tura Municipal de Nonoai -RS.-- solicitando autorização 
para que_ aquela Prefeitura possa contratar opefação de 
crédito, com recurso do Programa FUNDOPIMES, nova-

lor de vinte e nove milhõe,s, duzentqs, ~ ci.nqüenta mil cru~ 
zeiros ·reais, Para os fins .qúe especifica. 

1.2.2 ~_Discursos_ (lo EXpediente_ . . .. 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Relato de 

sua luta contra o tabagismo: Solicitação à Mesa no sentido 
de que se cumpra a Resolução n~ 94/92, proibindo o fumo 
nas dependêricias dO pfeltário. 

1.2.3- Comunicação da Presidêl'lda 
ConvoCação de sesSão solene do Congresso Nacional 

a realizar~se quarta~feiio3, dia 16 próxirriá, às 16 horas. 
destinada à in-st3.Iação da Quarta Sessão Legislativa Ordi~ 
nária da 49~ Legislatura. 

1.2.4- Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR JÚLIO CAMPOS -Retomada do cres

cimento econômico coino ImperativO Pâia' Se eVit3r' Uma · 
convulsão so-cial. , , , , 

SENADOR EDUARDO SUPL!CY7 Programa de. 
estabilização económica -do Governo. Implicações da im~ 
plantação da URV- Unidade Real de Valor e a possibi
lidade de introdução de um_ Conselho de Moeda. 

SENADOR V ALMIR CAMPELO- Defesa de Bra-
sília como capital da R~pública. · _ 

SENADOR CIDJ\~BÓIA DE CARV A. LHO- Co
mentários a respeito de~ártigo assinado. pelo Sr. Adolpho 
Bloi:h, publicado na revista Manchete desta semana, tecéii· 
do considerações sobre_ à_ política de juros ho Brasil. 

1_.2.5 - -Cori:rg_ni~_~Ç'-o da Presidência 
Marcação da próxima sessão do St:_na,do Federall a 

realizar~se. dia 17, quintil~feira próxima, às 9 horas. 
>, 
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1.2.6 --Comunicação 
bo Senador José Eduardo, que se ausentará do País, 

no perído de 11 a 27 de fevereiro do corrente ano. 

1.2.7- Comunicação da Presidência 
Dispensa da Ordem do Dia da presente sessãú, nos 

termos do art. 174-do Re"gimento Interno. 
1.2.8 - Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR JOÁO CALMON- Prolesto contra dis

positivo do Fundo Social de Emergência, aprovado em 
1" turno, que desfaz a vinculação constitucional que obriga 
à União, aos Estados c aos Munkípios repassarem parcela 
da arrecadação fiscal para a educação. 

SENADOR DfRCEU CARNEIRO- Reflexões so
bre a economia brasileira e defesa do Plano FHC II. 

SENADOR NEY MARANHÃO - Defesa de pro
posta revisional de au.toria de S. Ex~ _que permite a reeleição 
para Presidente da R--epública, Governadores e Prefeitos, 
e de requerimento de destaque a ser apresentado no sentido 
da inclusão dos atuais Governadores. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Conside
rações acerca das mazc::las que afligem a infância brasileira. 

SENADOR JOAO FRANÇA- Repúdio de S. Ex• 
aos movimentos gratuitos e infundaqos_de privatização das 
empresas elétricas brasileiras.., mormente as do grupo Ele
trobrás. 

1.3 -ENCERRAMENTO . 
2- ATOS DO PRESIDENTE' 
N"' 63 a 67, de 1994 

Ata da 28~ Sessão, em 10 de .fevereiro de 1994 
10~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Luc.idio Portella 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SE- Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
NADORES: 

Alexandre Costa 
Aluízio Bezerra 
César Dias 
Chagas Rodrigues ' 
Espcridião Amin 
José Eduardo 
Lourival Baptista' 
MaUro Bencvides 
PedrO Teixeira' 
Rachid Saldanha Derzi 

Sob a proteç~o. ~~ p_eu~ .. i_n~c~~~?S ~oSsos ti-abaihOs. 

6 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a_Medi,da Provisória n" 423, 
de 03 de fevereiro de 1994, que dá nova redação a dispositivos 
da Lei n"S.849, de 28de janeiro de 1994, que altera a legislação 
do Imposto sobre a Renda e proventos de qualque_r natureza, 
e dá outras providençi~S. · ' · ' , · . , ; . -~ : · , . _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e h Os termos 
dos §§ 49 e 5~" do art. 2" _da Resolução n'-' 1189-CN., fica assim 
constituída a Comissão" Mi~ta incuinbida de e'miüi- parecer 
sobre a matéria: • · • 

SENADORES 
TITULARES SUPLENTES 

PMDB 

1. RONAN TITO 1. GERSON CAMA TA 
2. GILBERTO MIRANDA 

PFL 
2. ONOFRE QUINAN 

3. HUGO NAPOLEÃO 
PPR 

3. JOÃO ROCHA 

4. AFFONSO CAMARGO 
PSDB 

4. MOISÉS ABRÃO 

5. ALMIR GABRIEL 5. JUTAHY MAGALHÃES 
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PRN 

6.ÁUREOMELLO. 
PDT 

7. LAVOISIER MAIA 

DEPUTADOS 
TITULARES 

BLOCO 

1. ERALDO TINOCO 
2. GILSON MACHADO. 

PMDB 

3. LUIS ROBERTO PONTE 
·.. .. PPR 

4. FRANCISCO DORNELLES 
PSDB 

5. SÉRGIO GAUDENZI 
PDT 

6. LUIZ SALOMÃO 
PT 

7. MARIA LAURA 

6. NEY MARANHÃO 

7. NELSON WEDEKIN 

SUPLENTES 

. 1. HILÁRIO COIMBRA 
2. JOSÉ ULISSES DE 
OLIVEIRA 

3. JOSÉ BELA TO 

4. JOSÉ MARIAEYMAEL 

5. JOSÉ ANÍBAL 

6. MIRO TEIXEIRA 

7. JAQUES WAGNER 

De acordo com· a Resolução n'' 01, de .19~9-CN., fica .esta~. O SR. PRESIDENTE (Chaga> Rodrigues)- Senhor Pre-
belecido o seguinte calendário para 3 traniitação da matéria: ' sidente da República editou a Medida Provisória n""424. de 

03 de .fevereiro de 1994, que autoriza o Poder Exec~tlvo. a 
Dia :-19/02/94 _:-de.signaçã~ -da ComiSsãO Mi~ta; ._. -- abrir ao orçamento da Seguridade Social da União. em favor 

· · - · do Ministério da Integração Regional. crédito extraordinário 
Dia --'-'1.1(02194- instalaçãó da Comissao Mista; .no valor de CR$ 43.859.080.000,00 (quarenta e três bilhões, 
Até 09/02/94- prazo para recebimento de emendas. oitocentos· e cinqüenta e nove milhões e Oitenta mil Cruzeiros 

~ Reais), para os fins que especifiCa, e dá outras providências. Prazo para a ComiSsão- Mista·e-m.--ltii .o.pafcc. ei--sohre a De acordo com as indicações das Lideranças. e nos termos 
admissibilidade; - . ' dos§§ 4" é 5o do art. 2\' da Resolução n" 1/89-CN. fica assim 

Até 19/02/94 -prazo fimll da Comissã~ -Mista; constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
Até 06/03/94- prazo no Congresso Nacional. sobre a matéria: 

TITULARES 
PMDB 

1. DIV ALDQ SURUAGY 

SENADORES 

SUPLENTES 

; ' 

2. CID SABOIA DE CARVALHO 
1. MANSUETO DE LAVOR O 
2. GARIBALDI ALVES Fll.H 

PFL 

3. LOURIV AL BAPTISTA 3. ODACIR SOARES 
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PPR 

4. EPIT ACIO CAFETEIRA 
PSDB 

5. ALMIR GABRIEL 
PP 

6. NELSON CARNEIRO 
PTB 

7. V ALMIR CAMPELO 

DEPUTADOS 
TITULARES 

BLOCO 

1. EVERALDO DE OLIVEIRA 
2. JORGE KHOURY 

PMDB 
3. ALUIZIO ALVES 

PPR 

.4. PAULO MANDARINO 
PSDB 

5. MAURÍ\.IO FERREIRA LIMA 
PRN 

6. ZÉ GOMES DA ROCHA 

De acordo com a ResoluçãO n·• 01, de 1989-CN, fica esta-
b~lecido o seguinte calendário para a frãrlütação da matéria: 

Dia- 10/02/94- designação da Comissão Mista; 
Dia -11/02/94- instalação da Comissão Mista; 
Até 09/02/94 -prazo para recebimento de emendas. 
Prazo para a Comissão Mista emitir párecer sobre a ad-

missibilidade; 
Até 19/02/94- prazo final da Comissão Mista; 
Até 06/03194 -prazo no Congresso NacionaL 

4. AFFONSO CAMARGO 

5. JUT AHY MAGAI.RÃES 

6. JOÃO FRANÇA 

7. JONAS PINHEIRO 

SUPLENTES 

1. ROBERTO TORRES 
2. WILSON CUNHA 

3. MAURO SAMPAIO 

4. FERNANDO FREIRE 

' ',·,: 

5. CL6viS" A.Ssis · · · 

6. EUCL YDES MELLO 

O SR. PRE8ID.ENTE '(Chagas Rodrigues}-:: O Senllqr 
Presidente da República editou a Medida ProviS6ria n" 425, · 
de 04 de fevereiro de 1994, que altera dispositivos das _Leis 
n•s 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, e dá o,u>,a.s provi· 
dências. 

De acordo com as _indicações das Lideranças, e nos termos 
dos§§ 4• e 5• do art. 2• da Resolução n• 1189-CN,ficaassím 
constituída a Comissão Mista incuinbida de emitif -parecer 

- sobre a matéria: · " -

TITULARES 
SENADORES 

PMDB 
SUPLENTES 

1. RONAN TITO 
2. MANSUETO DE LAVOR 

PFL 

3. RAIMUNDO LIRA 
PPR 

4. EPITACIO CAFETEIRA 

1. AMIR LANDO 
2. RUY BACELAR 

3. JOÃO ROCHA 

4. MOISÉS ABRÃO 



Fevereiro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 11 679 

PSDB 

5.EVABlAY 5. DIRCEU CARNEIRO 
.. '- PSB 

6. JOSÉ PAULO BISOL 6. 
PT 

7. EDUARDO SUPUCY 7. 

DEPUTADOS 
TITULARES SUPLENTES 

BLOCO 

1. CÉSAR BANDEIRA 
2.LUIZ MOREIRA 

3. RITA CAMA TA 

I'MDB 

PPR 

1. Wll..SON CUNHA 
2 HILÁRIO COIMBRA 

3. MAURICI MARIANO 

4. MARCELINO ROMANO 
PSDB 

. 4. AÉCIO DE BORDA 

5. GERALDO ALCKIMIN FILHO 5. ELIAS MURAD 
" PSB 

6. MIGUELARRAES 6. ROBERTO FRANCA 

PCDOB 

7. ALDO REBELO 

De acordo com a Resolução n~ 01, de 1989~CN, fiêa f:.Stá~ 
belecido o seguinte calendário para a tr-amitação da matéria: 

Dia - 10/02/94 -designação da Comis.ão Mista; 
Dia - 11/02/94 - instalação da Comissão Mista; 

. Até 12/02/94- prazo para recebimento de emendas. 
Prazo para a· CottiiS-sãó -MiSta emitir parecer sobre a ad~ 

missibilidade; . ~ 
Até 22/02194- prazo final da Comissão Mista; 
Até 09/03/94 -prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência ·reCebeu, da Prefeitura Municipal de Nonoai - RS, 
o Ofício no S/36, de 1994 (s/n° na origem), solicitando autori
zação para que aquela prefeitura possa contratar operação 
de crédito, com récu'rsO do Programa Fundopimes, no valor 
de vinte e nove milhões. duzentos e cinqüenta mil cruzeiros 
reais, para os firis que especifica~ · · 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco- · 
nômicos, onde aguardará a complementação dos documentos 
necessários à sua instrução. 

7. SÉRGIO MIRANDA 
'' . 

O SR. PRESIDIÍNTE- (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOÚRIVAL. BAPTISTA (PFL _:__ SE. Pronunci; 
o seguinte discurso.)- Sr_ Presidente e Srs. Senadores. iniCial
mente, Senador Chagas Rodrigues, quero agradecer a V. Ex~ 

·as providências que foram tomadas para que eu possa ler 
confortavelmente os IDf!US pronunciamentoS aqui nesta Casa. 

Senhor Presidente e Srs. Senadores, ontem, quando fala~ 
va aqui no plenário sobre a questão do endjvidamento agríco
la, o nobre colega, Senador Pedro Teixeira, aparteou~me ale
gando supor, inicialm-eilte, que eu estivesse falando sobre o 

_ tabagismo, o que me Tci verificar que, realmente, há algum 
tempo. não falo sobre esse assunto de interesse geral, porque 
diz respeito a saúde de todo!> c. de cada um, diz respeito 
-a vida. 

Nesses último~ 12 anm., sempre que surge um estudo 
novo., uma pesquisa importante, um depoimento de especia
listas ou autoridades no assunto, tenho comentado no plená~ 
rio, visando conscientizar os representantes do Estado e da 
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população para o problema que representa o hábito de fumar, 
hoje restrito a dependência ou teimosia, porque atualmentc, 
com o empenho da ciência e a participação da mídia, meios 
de comunicação, nem os analfabetos, que não lêem, mas ou
vem rádio e vêem televisão, podem alegar total desconhe
cimento dos males causados pelo fumo. 

Tenho em mãos, Sr. Presidente, um pequeno recorte 
do Jornal do Brasil, que divulga o resultado da pesquisa reali
zada pela Escola MédiCa de Harvard, em Boston·.- Ã equipe 
de médicos envolvida na pesquisa, que estudou um universo 
de 160 mil homens c mulheres, concluíu que os homens que 
fumaram por 35 anos ou mais tinham 94% a mãis de possibi
lidade de desenvolver o câncer de colo intestinal, enquanto 
que as mulheres de 35 a 39 anos que-fumam m·ais de 10 
cigarros por dia têm 47% a mais de chance de ter esse tipo 
de câncer, e se forem fumante_s pOr tmiis de 45 anos este 
risco _é_ dobrado. 

Vejam, Srs. Senadores, que além do câncer do pulmão, 
enfisema pulmonar, bronquites crónicas, câncer da bexiga, 
mal hálito, enrugamento da pele, astenia, verrugas femiriinas 
e cegueira precoce noS hOinCns ..=......=. eles sabenl a que cegueira 
me refiro -, em outros termos, impotência sexual masculina 
e outras mazelas terríveis, o fumo, que já foi socialmente 
um símbolo de elegânci~. in9ependência e sucesso, ainda pro
duz um novo charme: o_ câncer do colo, tão doloroso quanto 
socialmente indesejável. 

Quem afirma· essa correlação critrc o fumo e o tumor 
maligno do cólon, Si. Presidente, não é um médico formado 
há mais de cinqüenta anos pela Faculdade de Medicina da 
Bahia e que, sem se desencantar da medicina, envolveu-se 
na política, mas sim a Es_cola Médica de Harvard, onde estu
dam 160 mil pessoas. 

Senhor Presidente, o conhecimento que adquiri sobre 
o fumo numa perspectiva social, económica: e--cfínícit, os depoi
mentos e testemunhos que obtive imuniza-me d_e qualquer 
constrangimento ou inibição de repetir reiteradas vezes os 
males que o fumo causa às pessoas e à população, inclusive 
aos não-fumantes que vivem e trabalham entre fumantes. 

O povo, em sua lingUagem simples e rude, tem seus dize
res de verdade, assimilados da experiêncíã humana, na obser
vação da natureza e na tentativa da intimidade com o divino. 
Diz-se que a voz do povo é a voz de Deus. Admiro o ditado: 
"Água mole cm pedra dura tanto bate até_ que fura". Essa 
frase é um estímulo à persistência. E é pela persistência que 
pretendo contribuir para a erradicaç_ão do tabagismo, aju
dando as pessoas a se conscientizarem de que é preferível 
e mais lógico viver com saúde. 

Senhor Presidente, no dia 21 de dezembro de 1992, foi 
aprovado o Projeto de Resolução n" 54/92, subscrito por 71 
Senadores, que consolidou os objctivoS de uma outra propo
situra apresentada 11 anos antes - Projeto de Resolução 
no 51/81 - subscrito por 54 Senadores, mas ·que desapareceu 
misteriosainente em uma das Comissões desta Casa. 

O Projeto de 1981, arquivado por caducidade na sua 
tramitação, teve as seguinte~ assinaturas: 

Sala das Sessões, 25.de junho de 1981. 
Lo_urival Baptista, Gastão Müller, Jorge Kalume, José 

Sarncy, Dirceu Cardoso, LuizCavalcanti, Passos Porto, Hugo 
Ramos, Luiz Vianna Filho, Eunice Michilles, Orestes Quér
cia, Tarso Outra, Alberto Silva, Dinúte Mariz, G3.briel Her
mes, João Calmon, Aderbat Jurema, Aloysio Chaves, Cunha 
Lima, Helvídio Nunes, Almir Pinto, Nilo Coelho, Murito Ba
daró, ~cite Chaves, Paulo Brossard, Roberto Saturnino, Fran-

co Montoro, Amaral Peixoto, Alexandre Costa, Affonso Ca
mãigo, Itamar Franco, Evandro Carreira, Benedíto Canelas, 
Jutahy Magalhães, _Lornanto Júnior, Martins Filho, Bernar
dino Via_nna, M_aria_S)rilei, Lãéfia de AfÇântara, José Caixeta. 
Mauro Benevides, José Fragelli, Tancredo Neves. José Lins, 
Jo~é Guiomard, Moacir Dalla, Gilvan Rocha, João Lúcio, 
Luiz Fernando Freire, Raymuodo Parent~. José Richa, Teotõ
nio Vilela, Lázaro Barbosa, Humberto Lucena. 

Esse projeto proibia fumar no plenário desta Casa. 

O Sr. Mauro Benevides- V. Ex'' me permite, nobre 
Senador Lourival Bapfistã.T -

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com prazer. nobre 
Senador Mauro Bencvides. 

O Sr. Mauro Ben_eyid~~- -_Sena_d_9r Lourival Baptista, 
V. Ex~ rememora, na manhã de hoje, a luta obstinada, empe
nhada mesmo, de V. Ex~ no sentido de promover nesta Casa, 
neste plenário sobretudo, campanha permanente contra o ta
bagismo. Vé~s~. ao enunciar de todas essas assinaturas, que 
alguns dos subscritores daquele projeto inicial já partiram 
em demanda da eternidade. Nós, qu~ _continuamos, como 
V. Ex•. defendendo as mesmas teses, as mesmas idéias, quere
mos relembrar essas figuras, para que, inspirados nesses Sena
dores, possamos prosseguir nessa faina, com objetivo de pre
servar esta Casa c, por extensão, a população que, entregue 
ao vício do fumo, faz periclitar a sua saúde. V. Ex• tem sido 
um obstinado, e, no instante em que volta à tribuna para 
dar seqüêneia à sua pregação, merece nossa homenagem e 
a certeza de que estaremos ao seu lado na consecução desses 
objetivos. 

. O SR. LOURIV AL BAPTISTA ,..... Muito grato, eminente 
Senador Mauro Benevides pelo seu aparte. V~ Ex~ tem sido 
um daqueles com quem tenho contado quando falo na nossa 
campanha. 

Permita-me, Senador Mauro Benevides, que eu diga o 
porquê da minha obstinação. Formei-me em Medicina na Fa
culdade de Medicina da Bahia; exerci depois os cargos de 
Deputado Estadual, Prefeito, Deputado Federal, Governador 
e, nesta Ca-Sa, estou há 23 anos. Em u_ma das vezes que eu 
vinha de Aracaju para Bra~ília, fiz conexão em Salvador, 
para embarcar cm outro avião. Encontrei-me com um colega 
de infância - estudamos juntos no primário e no secundário 
-que disse: -Lourival, sabe quem está morrendo? Respondi 
que nãO. Ele então disse que se tratava de um colega nosso 
de nome Carlos Alberto Araújo. Estudamos no Colégio Antõ
nio Vieira, na Bahia. Pedi-lhe o endereço e voltei a Brasília. 
Na outra semana, fui ao Rio de Janeiro. visitar o amigo doente~ 
Carlos Alberto morava na Avenida Atlântica. Lá pude conhe
cer sua senhora e seus filhos, a quem não disse que era Sena
dor. Há 32 anos eu não o via. Entrei para o·quartO. Ele 
estava na cama, sentado c cheio de travesseiros. Um filho 
lhe disse: Meu pai, sabe quem é este? Ele balbuciava sem 
nada poder falar. Estava com enfizema pulmonar. Seu filho 
me apreSentou. Abrãçamo-nos e ele começou a chorar. Pediu
me papel e lápis, e escreveu: Lourival, quero veneno ou re-
vólver. --- ---

Esse episódíO fez com qUe eu entrasse nessa luta contra 
o tabagismo. 

Há_.quâtro anos fui a Nova Iorque deseinpenhar determi
nada missão p·ua o Líder Mauro Benevides. Estava em uin 
restaurante da 5' Avenida, quando uma personalidade muito 
conhecida no Brasil me enxergou através ·de uma parede de 
vidro. Ele entrou, sentou-se à minha mesa e disse-me: -
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Senador. V. Ex' está perdido aqui? Respondi-lhe o seguinte: 
- Não. Ministro, estou esperando o Banco do Bra:-.il abrir 
suas portas- nessa época levávamos um cheque daqui para 
ser trocado Já por dólar. Essa personalidade acendia um cigar
ro após o outro. Tentei convencê-lo a largar esse vicio. Dcpob 
de algum tempo, ele se aborreceu c disse: -Senador. por 
que V. Ex·' insiste tanto nessa campanha? Falei-lhe então sobre 
aquele amigo. Ele contou que seu -pai também fumava muito 
e que, certa vez, chamou seus três filhos c disse-lhes: -
Meus filhos, já estou respirando com dificuldades e por isso 
vou matar-me. Seu filho Jorge disse-lhe_:- Velho, não pense 
nisso. Três dias depois ele deu um tiro n_o coração. Indaguei 
do Ministro como ele podia fumar se tinha esse exemplo 

em sua própria ·casa. Ele respondeu que já havia largado 
de fumar três vezes. e qtie agora seria- o que Deus quisesse. 
Vejam V. Ex·" o que é o vício! Nós, que não fumamos, somos 
contaminados quando estamos em recinto fechado~ por aque
les que fumam. 

Por isso, Sr. Presidente, peço providências da Mesa no 
sentido de que faça cumprir a resolução aqui votada. 

O Sr. P~ro Teixeira- Permite-me V. Ex'' um apafte? 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Com prazer. eminente 

Senador Pedro Teixeira. 
O Sr. Pedro Teixeira- Senador Lourival Baptista, on

tem, ouvi praurosamcnfe_. um cornentári6 de que V. Ex" está. 
realmente, em primeiríssimo lugar nas pesquisas, para mais 
um mandato que o povo sergipano há por certo de lhe outorgar 
nas próximas eleições, reconduzindo-o ao Senado Federal, 
onde tem um acervo-de expressivos projetes, um trabalho 
que já .ultrapassou até as nossas fronteiras. Fico muito feliz 
com essa decisão do povo ·scrgipano que, por certo, há de 
confirmar o que se alçgou ontem aqui. Tenho participado 
nesta Casa, corno noviço que sou, de constantes_ pronuncia
mentos_de V. Ex", todos eles os mais signifÍciúivos c da maior 
sensibilidade, com relevantes conseqüências para o País e para 
a comunidade brasileira. Às vezes escutamos que V. Ex" tem 
sido perseverante nessa causa de fazer _com q•Je se cumpra 
uma resolução aprovada pelo Senado Federal. O se_u não-cum
primento, além dos males e dos incômodos que gera, evidente
mente, deixa-nos na situação de uma Casa de maus testemu
nhos c maus exemplos, se ela mesma determina e não cumpre. 
Por conseguinte, tenho que me solidarizar com V. Ex~ e apelar 
mesmo para que a Mesa faça cumprir essa decisão. Ou, afinal 
de contas, todas essas sinalizações que estão aí são ã.pcnas 
que fossem substituídas por não serem de_ bom gosto; ~las 

têm uma advcrtl!ncia muito maior, elas podem até decorar 
a saúde do homem, elas podem até emoldurar_ a necessid_a.de 
que se tem de cumprir uma determinação expressa pela pró
pria Casa._ Às vezes, então, podem até levar na jocosidade, 
mas de forma saudável também, porque V. Ex\ sem dúvida 
aqui, é um dos mais respeitáveis Senadoées desta Casa. cuja 
perseverança se torna um inestin•ável serviço. Estamos vendo 
que os hábitos, no Brasil, estão mudando. Já há _restaurantes 
em que se respeita o local destinado aos não-fumantes. Esta
mos sentindo que isso está nos colocando no Primeiro Mundo 
da saúde. V. Ex" acaba de dar um testemunho de famnia 
que é atingida por alguém que não soube dominar, infeliz
mente, o seu vício. Fumei durante trinta anos, até fazer .uma 
operação de by-pass - isso há quinze anos -e nunca mais 
o fiz. E vejo quanto me faz mal até aspirar o charuto do 
Senador Amir Utndo, como ocorreu, ontem, no elevador. 
Isso é realmente sacrificantc. Ele não sabe, foi involunta-

riamcntc; mas, na verdade. incomoda e incomoda muito mais 
a resolução não ser cumprida. Tenho que fazer coro para 
que o Presidente atente, mais uma vez, providenciando uma 
medida eficaz que não fique apenas em advertência. Quando 
o nosso País cumprir as determinações legais. certamente. 
penso que teremos uma pátria melhor. Mas. enquanto não 
se cumprem as leis, enquanto se fazem conchaves e tudo 
é resolvido ao arrepio do preceituado pelo texto legal, há 
de se convir que at~ naquilo que se supõe pequena causa 
- que para mim é muito grande, porque a saúde é uma 
das causas mais importantes - no dia cm que atentarmos 
cm dar cumprimento ao que instituímos. e por ser de bom
senso também, os dias serão melhores e a nova geração passará 
a entender melhor aquela que a antecedeu. Nobre Senador 
Lollrival Baptista, quero concordar com V. Ex·', não obstante 
o assunto seja reiterado~ penso que V. Ex' não deve mais 
fazê-lo. A Casa deve providenciar o ~eJ,I cumprimento. a fim 
de poupar V. Ex' desse constrangimento. Receba a minha 
solidariedade por essa insistência em querer que a lei seja 
cumprida e a resolução adotada. Que me perdoem os fuman
tes, mas há lugar apropriado para que eles possam se deleitar 
com esse mau vício. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Nobre Senador Pedro 
Teixeira. o ~eu-ãparte foi muito proveitosO e, para mim, uma 
ajuda muito grande a este pronunciamento que fazemos. Fu-

- mante é uma pessoa que está se matando, não compreende 
o mal que o fumo causa à saúde. E não sou só eu que digo. 
pois ouvimos falar: - Fulano morreu. Por quê? PorqUe 
fumava muito. 

Eminente Senador Pedro Teixeira, agradeço as palavras 
de V. EX'' no sentido de que essa resolução s~;:ja currtprida. 
já que foi assinada por 72 Senadores e ali está para a vista 
de todos: É proibido fumar no plenário. Não é só o fumar 
-o fumante se delicia- quem não é fumante engole fumaça 
e o que acontece? Vêm as contaminações, vêm as doenças. 

Quero agradecer as palavras proferidas por V. Ex", que 
foram de grande valia e que enriqueceram bastante o nosso 
pronunciamento. Q de 1992, aprovado por unanimidade, foi 
subscrito pelos seguintes Senadores: 

Lourival Baptista, Jutahy Magalhães, Chagas R-Odrigues, 
Jonas Pinheiro, Aureo Mello, Maurício Corrêa, ElcioAlvares, 

--José Eduardo, Albano Franco. Humberto Lucena, José Paulo 
Biso!, Dirceu Carneiro, Coutinho Jorge, Francisco Rollern
berg, João França, Magno Bacelar. César Dias, Irapuan Costa 
Júnior, José Fogaça, Nabor Júnior, Mauro Benevides, Meira 
Filho, Alexandre Costa, Flaviano Melo, Márcio Lacerda, Epi
tacio Cafeteira, Carlos De'Carli, Marco Maciel, Valmir Cam
pelo, Dario Pereira. José Richa, Ney Maranhão. Lucídio Por· 
te lia, Onofre Quinan, Esperidião Amin, Wilson Martins, Júlio 
Campos, Ronaldo Aragão, Raimundo Lira, Mário Covas. 
Teotônio Vilela Filho. Rachid Saldanha Derzi, Gerson Cama
ta, Louremberg Nunes Rocha, Eduardo Suplicy, Garibaldi 
Alves Filho, Divaldo Suruagy, Jarbas Passarinho, Nelson Car
neiro, Beni V eras, Pedro Simon, Júnia Marise, Nelson Wede
kin, Josaphat Marinho, Cid Sabóia de Carvalho, Enéas Faria, 
Mansueto de Lavor, Ronan Tito, Lavoisier Maia, Fernando 
Henrique Cardoso, Amazonino Mendes, Hugo Napoleão, 
Darcy Ribeiro, Carlos Patrocínio, José Sarney, Ruy Bacelar, 
Antonio Mariz, Guilherme Palmeira, Levy Dias, Amir Lando, 
João Rocha. 

Senhor Presidente, há mais de_doze anos venho conscien
tizãndo o Senado e a sociedade sobre esse problema. Com 
os dois projetas apresentados, ficou constatada a vontade ~e 
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quase a totalidade desta Casa abolir o fumo deste plenário. 
que é um recinto fechado, no sentido de preservar a saúde 
dos que aqui trabalham e transitam, e, também. de dar um 
exemplo educativo à 50ciedade, quando já existem várias nor-· 
mas. inclusive previstas na Constituição, quanto ao assurito.-

Considero inaceitável que não se posT~a fazer valer no 
Senado a Vontade da maioria. nem à força de uma Re-solução 
aproVada por unanimidade nesta Casa; quànto a uma atftu'de 
disciplinar tão simples. mas de tão gr~nde relevância para 
todos e para-a sociedade, que é o hábito de não se fumar 
neste plenário·.· _ -

Senhor Pfesidente. que ·me perdoem a sincúidade, se 
o Senado;exposto diari3nléritê.,à-opinião pública pela impren
sa e pela ohscrvação constante dos que nos visitam, Vindos 
dos_ mais diversos recantoS -do País. não cumprir nem fizei-' 
cump-rir, dentro desta Casa.· uma norma interna por ela aPro
vada por ·unâhinlidade, numa questão discipliriar tão sihgéla 
e de aceitação -geral. cdnló 'poderemos eSperar receptivídade 
e acolhimento às ·nosshs opiniões e dec_isõe~- de âmbit~ loc_al. 
regional e nacional? _ 

A Resolução nv 94/92~'não foi editada apenas para: agradar 
ao Senador Lourival Bap_tista e aos que a ·subscreveram: Ela 
eXiste para set cumptida 'por todos os _que adentram este 
recinto. Que me p·erdoe'ní os que distrai'damente ainda fumam 
no plenário, mas algu_ri_s' Se:~Íldores têm_ l)l.C procura_d_o, p~r,a 
comentar sobre o incõ_mqdo que a fumaça do recintQ lhes 
causa:·--· · · 

Felizmente. sénto-me' há 23- anoS -aqW atrás, po~ ·esta 
razão não tenho visto quem ainda fuma. nerri tenho r"eSpi"rado 
diret·am·e-nte a--runtaça· aos vi'zinhos, nia~.-~e_z por oUtra, não 
sei ·se devido. à liberdãdc qe_ c;ulto previ~tÓ_ na Con~tjtuição, 
de algum ponto do recinto estão queimandq incenso a alg~~a _
diviildade, porque, de-vez em quando, fumaça aqui existe. 

Se-nho-r Presidente, faço um apelo a V. Ex~ para que 
em benefício de todos os que trabalham _e freqúentilm este 
plenário e em benefíc\o de nosso País, f~Ça Cy.mprir essa R~so
Iução, convenc~ndo o~_ ,que _ainda fuma01, yisando _também 
resguardá-los, a não _fumarem no plenário, ·porque dos riscos 
que _correm, como "cegueira" nos homens_, rUgas nas mulhe,res 
e envelh~~i,mento prec,o~e. já falei e rÇ(>~t~.::-- _ - -~ ' 

Senhor Presidente, lerei notícia Pllblicada no Jornal do 
Brasil, quinta-feira, 3 de fevéreiro do corfe.nte ano. inti~ulàda: · 
CIGARRO-PROVOCA TUMOR NO C,ÓLON. quépassa 
a fazer parte íntegrante do meu pronuncial_l).ento: 

''O hábito de fumar é um dos pJirrcipais cau-sadores 
do câncer no cólon e de formações pré-cancerOsas. 
A ·informação foi revelada por doís estudos realizados 
pela Escola Médica de Harvard, em Boston. A pesquisa 
envolveu mais de 160 mil homens e mulheres e é consi
derada alarmante pelos estudiosos. 

No primeiro estudo, os pesquiSadores co-ncluíram 
que os homens que fumaram por 3S anos ou mais ti~ 
nham 94% a mais de chances de desenvolver o câncer 
no cólon. Um dos médicos que partic1param da pesqui
sa, Edward Giovannucci, garantiu "qU.é as pessoáS i}ue 
fumam desde jovens, mesmo tendo parado com o vício 
durante certo tempo, não eliminanii"ó's efeitos noCiVOs 
do tabac_o ... Os sintomas de doenças mais graves decor
rentes de seu uso demoram muito·ilaparecer .. afirma 
Giovanrtuccí. - ;••~-:·-· · • 

Os resultados do segundo estudo~ do qual Giova
nnucci também participou, revelaran]. que as mulhc!res. 
entre 35_ e 39 anos, que fumam ináíS de dez cigarros 

por· dia. têm 47% a mais de chances de desenvolverem 
este tipo de câncer. Para aquelas que foram tabagístas 
por' mais de 45 anos; esse tipo de risco é dobrado. 
AS pesqllísaS ContribUíram para confirmar tarnbéin 'que 
'á 'àbànd.ônO dO 'dgario ~eduz:a _probabilidade de se 
contrair câncer pulmonar -e· enfermidades cardíacas." 

Era essa comunicação, Sr. Presidente. que eu desejava 
fazer à Casa na manhã de hoje. 

· O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência: convoca Sessão ·solene do C01lgiesso Nacional a·-reali
zar-se _quarta-feir11, dia 16 de fevere~ro de 1994, às 16h~ no 
Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à instalação 
da 4~ Sessão Legislativa Ordinária da 49'1 Legislatura. 

Coricedo ao palavra a nobre SeGador Júlio Campds. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o ségtiin
te discurso.)- Sr. Preside':"! te. Srs. Senadores. o Brasil precisa 
crescer! _ 

c O -aforismo deve ~ser_ iriterpretadO tít_êialment'e'; ·_t~at'!~se 
de juízo de necessidade e não de conveniência. SomOs, de 
um País de grandes_dimensões territoriais, ainda a sereJ;Il; ·ocu
padas, com dramáticas carências sociais~ temos uma população 
jo"vem q"ue ain,da cfesce a· taxas elevadas, agravando paulatina
mente:os_jáAltós_níveis de subemprC:go e desemprego estru~ 
turais. -

Apenas para evitar o agravan\eiiiO do desemprego, o 
Brasil precisa crescer no mínimo 6% ao_ ano. Por outro fad~. 
pai-a &e_r~r empf~gOs em, ritmo coiupatfvel com o .aumento 
númériOO ôa força de __ trabalho e. ao mesmo tempo, reduzir 
os~ índiCe"~ d~_ slÍbe"!Pr~go_ e __ de,sempre_go_, o cres~ip1entÇ de 
nossa economia_ precisaria m~nter _um _ritmo não ~n.fe~ic;>r a 
7% ~o ~no. , 

Mas a necessi_dade_de crescimento não é som~nt~.questão 
de dar emprego a n_Os$a gente. Urge, outrossim, elevar seu 
padrão de vida. Muito embora sejamos detentores do 11"' 
maiorPIB do mundo ocidental, nossa_renda per ~Pita, equi
vale a·f7% da r~rida.~~4iã do~ país~s,indu~t~alizado~ •. s~t~,an~ 
do-se atupf~~nte e~ ç~rç_a pe .2.11J.il_d9~are~. . ~ ," t • 1 .,, • 

A permanecer a situação atual. de contínuo agravaDJento 
das nossas mazelas sociais e aprofundarriento das nossas gritan
tes _desigualdades, haveremos de nos defrontar. inevitavel
mente, com movimentos de convulsão social. 

O esforço pela imprescindível retonlada do desenVolvi
mento econôrnico implica mobilização mais rápida de recursos 
que tornem auto-suste-ntável e persistente o crescimento .da 
produção per capita de bens e serviços à disposiçáo da nossa 
população. Tais reCursos, evidenteriierite. só podem Ser husca
dos em duas fontes: a poupança interna e o capital ~strmi.g."eiro. 

Quarito ã"quela, é forçoso recoriheCer a sua lne'fídeÍlcia. 
A baixa propensão em poupar do hrasileiro. emhorn em: J?:~rtc 
talvez possa ser atribuída a causas culturais: tem. com certeza. 
motivos bem mais concretos. Ocorre que os já reduzidos pa
drões de consumo do povo são. na prütica. incompn:enslveis. 

A agravar a pouca expre5s<.'ío de poupança interna. <:!xiste 
a circunstância de que um País com as característic<1_s do Brasil. 
ao contfáriõ ·dos países adiàntado5. ·é in.5tado a d:C·spc!Oder 
grande parte de seus recursos de investimeritõ -erii-Tiifr-a-es
trutura básica de saneamento. educação, transpo~te._habita
ção, saúde. telecomunicações. energia. 

Portanto. as metas de crescimento econõrnico 3.ceie-rado 
só serão alcançáveis pela absorção de recursos externos que 
complementem a poupança doméstica. 
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Para avaliarmos a relevância da participaçã() çiÇ>s capitais 
externos em nossa ecOnOmia, poc!_emos tomar como.exemplo 
o período de 1970 a 19B;5. Naquele período,·~. tap média 
de investimento no P~ís foj de 40,$% .do.l?lB, sendo que 
16,2% financiados com poupança interil~ __ e _4.~%.fi.nançi<ldos 
com ·recursos externos; O _Crescíment<;> m.Ç,Uo .anual do PIB, 
naqueles anos, foi de 5,6%. Se não houvéssemos contado 
com o capital estrangeiro, e levando-se em conta que dificil
mente teríamos podido substituí-lo por poupança interna adi
cional, o crescimento do produto ter-se-ia limitado _a 4% ao 
ano, insuficientes para_ gerar empregos no mesmo ritmo do 
crescirilento da força do trabalho, ampliando assim o desem.., 
pregocestrutural. . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, apesar das evidências de 
que- é imprescindível ao desenvolvimento na~onal,_ 9: capital_ 
estrange_i~o foi ~ ~i~ da e .Yi§tO por-n:tuitqs:_Ç~~ :ce~tft C\e::;çori
fiança, -porque o assoCiaM a formas modernas de exploração 
e colonialismo. 

Não contestamos~ Srs. Senadores, a necessidade de se 
alcançar equihbrio entre o-desenvolvimento econômico e _o 
desenvolvimento político, que ~n~<?lve o c.o.n~role_ ~o ffl~s,sO
bre o processo- decisó'río· nos ca~pos· polítíco, e'conOmico ·e 
das relações sociaiS. É. equivocado, todavia, supor qüe,_ 'n9 
caso brasileiro, a preseriça do capítal-esfrangeiro na economia_
naciof:fal possa representar ameaçaS à hóss'a ·soberania. Em"· 
primeirb'lugar, a nossa écOhoinia· é cétin_pl~-x·a~e ·çfív~rsitNa'da~ _ 
estando, além disso, sujeita a Variadas fõrffiàs de-iÍltervenç.ã()~ 
muitas vezes indesejáveis, do Estado sobre a iniciativa privada, 
o que üripide que as decisões que determ~J].art:J.. as ações- nos 
campos económico;sociare político fiquem·foÍ'a do coritrole 
do País. Em segundo lugar, os Umités ã, au_todet~rmii:taÇão · 
de unl País como_i1 Bi'asil, com ·a-ln'lpór'târiclã econdnli_ca 
e polítícit C:jiie o caracte'.riz3.m neste fiiüli -de séCUI~. ilão estão 
na fãlta do controle sobre as decisões que o afetani, ~4(· 
sim na insuficiência de recursos econômi'cos para atêilder âs 
aspiraçOes de bem-estar da.sua população. Em terceiro !ugar, 
a divisão_ internacional do trabalho e as relações_ comereiêfis '· 
entre as nações há muito iJ.ão estãO--determinadas pelo conceito 
de qUe os p~íses pobres devem manter o papel de exporta~r;>re_s 
de prddutós primáriO~ 'ehqUánto·. ~s P~(ses: des~pvolvidos se 
especializariam na industrialização e exporta_çãô _de prod~;~tos 
manufaiuradõs. Na verdade, aliás, a ihtefnacíonalizaçãõ do 
capitãJ foi um dos elementOs fundamentais na ruptura desse 
padrão, tendo as empresas de capital estrangeiro ·contribuído 
desde o início desde do século passado pa.ra a modern~zação 
e crescírilénto da economia brasileira. 

Admitindo-se que a captação de recursos externo$ é im
prescindível para o desenvolvimento nacional, cabe questionar 
a forma mais conveniente de o País atraí-los-. -

Historicamente, 9 Brasil tem_preferÍdo tomar capitál de 
empréstiniO ~o invés de' estimUlar ~. entré\,da de capital de 
risco, c:om, o-entendimento de que seria conveniente deter 
o controle çlo capital. Essa opção tem sido seguramente a 
mais onerosa após a alta da inflação e juros internaciOnais 
de 1979: para cada 100 dólares de capital aplicado no País I 
em 89, por exemplo, remetemos 11 dólares de juros e apenas 
8 dólares da remuneração do capital de risco. Em 88, enquanto I_ 
as despesas com juros alcançaram a cifra de 10,6 bilhões de 
dólares, a remessa de lucros e dividendos em pouco superou 
a casa de 1,7 bilhão de dólares. 

Ocorre que as empresas brasileiras de capital estrangeiro 
reaplicam aqui a maior parte dos lucros. Em 1988, dois terços 
do lucro gerado por essas empresas fic.aram no Brasil. Em 
r_elação à renda gerada internamente, também são pequenas . 

remessas para o exterior; em 1985, o montante de lucros, 
dividendos e pagamentos de serviços remetidos para o exterior 
por todas as empresas brasileiras de capital estrangeiro. indus
triais e não-industriais, correspondeu a menos de 7% da renda 
gerada no País apenas pelas empresas brasileiras de capital 
estrangeiro industriais. . . . 

Frente a esses dados. Sr. Presidente. Srs. Senadores. fica 
eviQerite a· vantagem comparativa na captação do capital de 
risco em relação à captação de capital de empréstimo, como 
vem fazendo o nosso País. 

Mas a simples e fria constatação do maior ou menor 
custo do çapital ínternalizado no J::>afs diz pouco do papel 
das empresas de capital estrangeiro na :vida económic;t_e_soç:ial .. 

No presente, o investimento es_t.cangeiro se concentra, 
majoritar.iamente, nos segmentos mfl;iS dinâmicos da indústria 
de transformação. A sua participação nesse setor.é.expressiva. 
Estima~se _que em _1985 as empresas brasil~iras d~_ capital es:
trangeiro responderam Por 25% dÔ ·PIB indUstrial (ou Cerca 
de 21 bilhões de dó!àres), por 18% çlo emprego do set.or. 
(perto de 983 mil empregos diretos) e por 32% dos impostos 
indireto~ recolhidos sobre o valor adicionado nessa atividade 
(de 4,8 biÍhões de dólares). . . . .·. 

. No que tange~ niãO-de-obra, ~oda_via, o mais signi_fipativo 
na contribuição_ da,da pelas empresas de capital estrangeiro 
n~P é Q,_ndmero cl~ postos de trabalho por elas oferecido. 
O que importa obs.~~v~r~ que, uSualmente, quanto mais inten
siva em 'capit'al é uma atividade' mais qualificada é a mão-de
obra requerida para operá-la, maior é a produtividade. do 
trabalho, maior é o Salário pago. · . _ _ _ _ 

A existência de demanda por trabalho qualificado e· de. 
cohdições em que :posSa ser treiiladO é uni dos fatores mais
iniporta'nies de mudànça estrutural requ~ridqs para p de_s~n
volvirnento econôrnico, razão pela qual as limitaçôes de_capital 
e tecnologia são as restrições mais séfíás para a contioúidade 
dos proc-essos de desenVolvimento. 

Essas característiCas estão claramente associadas às em
presaS brasileiras de caPital estrangeiro. ~las pagatn,-em níé- ', 
dia, saiários 49% máis 'elevadoS do que as demaís empresas. 
Estimá-se que, etiquanto as empresas brasileiras ·de_ cap~tal 
estrangeirà pagarani.sálários médioS 'e~ torno de 350 dó!a!es · 
por mês em 1985, as 1einpresas brasileiraS de capitãl riaciOnal 
pagaram- salários mehsa'is de 236 dólares. porque s~ ~_c~m~~-n- _ 
tram em atividade~ que requerem menos càpitãf e onde a 
produtividade do trabalho é menor. 

De maior expressão ainda é -a_ contribuição do investi
mento estrangeiro para a solução-de um dos principais proble
mas com que o Bra~il se defronta, que é a restrição de divisas. 

A existência de investimentos. ·estrangeiros usualmente 
cria laços entre o país de origem e o país receptor do capital, 
laços que se express;:tm pelo estreitamentQ das relações comer
ciais e culturais. 

Uma das formas_ mais visíveis desse relacionamento são 
as transaç6es com mei-Cadorias. Onze, de um total de 65 países, 
detém 90% de toçfo o capital de risco ·aplicado no Brasil. 
Esses países, em 19~_9 1 ~oram o destino de 62% das exportações 
brasileiras, a orige'Q'l,de 53% das importações que efetuamos, 
e com eles o Brasil ~alizou Superávit comercial de 11,7 bilhões 
de dólares, equivaleiltes a 73% do saldo da .balança comercial 
naquele ano. .~. -

As empresas brasileiras de capital estrfl,ngeiro, direta
mente, são responsáVeis por grande parte do comércio exterior 
br~ileiro, especia1mente de produtos industqais: em 1986, . 
elas exportaram cerc~ de 3,5 bilhões de dólare$ de produtos 
manufaturados_(2&% da pauta desses produtos),. Estima-s~ 
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que tenham gerado saldo superavitário de 1,2 bilhão. que 
correspondeu a cerca de 10% do saldo comercial daquele 
ano, exduindo-se as importações de petróleo c derivados. 

O esforço de _exportação dessas empresas te-m sido maior 
do que a média, De 1980 a 1990, suas exportações cresceram 
ao ritmo de l07c ao ano, enquanto o total das exportações 
brasileiras aumentou 5% ao ano. Esse comportamento garan
tiu que o saldo comercial das empresas brasileiras de capital 
estrangeiro quintuplicasse no período, apesar das importações 
efetuadas por ela tamb6m terem a_umentado. 

Quanto à contribuição do inveSfiffiC-nto estrangeiro de 
risco_ para o desenvolvimento econômico do País a médio 
e longo prazos, um dos principais -aspectos é a transferência 
de tecnologia. 

Sem dúvida, a competitividade dos produtos brasildros 
no exterior - risco - tanto os produzidos pelas empresas 
de capital estrangeiro quanto os fabricados pelas empresas 
do capital nacional- se deve ao avanço tecnológico do País. 
E nessa questão o papel do capital estrangeiro tem sido funda
mental. 

A demanda criada pelas empresas de capital estrangeiro, 
para componentes e insumos fahricados no País e adequados 
aos produtos fabricados com tecnologia avançada desenvol
vida no exterior, exige dos fabricantes nacionais níveis -Cada 
vez mais elevados de qualidade. Para alcançar esses níveis, 
difundem-se ondas de novos conhecimentos, de tecnologia 
paralela, que são indispensáveiS à írtarerialização da·tccnologia 
central, trazida pelas empresas de capital estrangeiro, em no~ 
vos e melhores produtos. 

A difusão dos padrões tecnológicos internacionais deriva, 
além disso, do apetieiçoamento técnico e- profisSiOnal do pes
soal que trabalha nessas empresas, pois uma de suas caracte
rísticas é o investimento que fazem em êapltal humano. 

Mas essas formas diferenciadas de atuação das empresas 
de capital estrangeiro são ainda às vezes interpretadas como 
sinal de poder e de ameaça ao desenvolvimento das empresas 
nacionais. Sob esse _argumento desconsideram-se todas as fla
grantes vantagens da presença do investimento eXterno em 
um país pouco desenvolvido. 

O argumento, todavia, além de parcial é falacioso. A 
análise objetiva dos dados mostra ser infundado o temor de 
que as empresas de capital estrangeiro possam inibir o fortale
cimento da empresa nacional. Det~m elas menos de 8% do 
patrimóniO-das empresas, e sua participação no mercado (ex
cluindo o setor financeiro onde sua participação é ainda me
nor) não deve chegar a 20%. Verificou-se, além disso, que 
sua participação vem declinando nos últimos anos, cedendo 
espaço não apenas às empresas-estatais, mas também às em~ 
presas privadas nacionais. No que concerne à margem de 
lucro sobre vendas, cm nove dentre onze anos pesquisados, 
ela foi cerca da metade nas empresas de capital estrangeiro 
em relação às empresas de capital nacional. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no novo cenário 
mundial não é suficiente produzir: é preciso produzir com 
custo, qualidade e preço competitivo -iriternacionalmente. O 
modelo de desenvolvimento liderado pelo Estado baseado 
na substituição de importações, adotado até o presente, já 
não oferece condições de sustenta_r o de:s_e:nvolvimento do País. 

A hostilidade contra as empresas brasileiras de capital 
estrangeiro, o fechamento da economia ao exterior e_ a instabi
lidade macroeconómica colocaram o.Bras_il_na singular posição 
de receptor de fluxos decrescentes de investimen:tos estran
geiros, quando esses recursos estão au.m._entando de forma 
extraordinariamente __ rápida cm todo o mundo. 

Veja o exemplo de várias nações que compõem o Tigre 
Asiático_ Até há pouco tempo, eram países subdesenvolvidos 
em relação ao Brasil; hoje, esses países estão muito mai:-. 
desenvolvidos, muito mais prósperos do que a Nação brasi
leira, e o seu povo tem um salário mais digno e vive mais 
feliz Ço que o povo do nosso País. 

E hora de derrubar barreiras. de se fortalecer a livre 
iniciativa, de se integrar no mundo para recolocar o Brasil 
no caminho do desenvolvimento. Por isso, nessa nova conjun
tura, o papel da empresa brasileira de capital estrangeiro será 
ãinda mais importante do que foi até agora. Afinal, no mundo 
inteiro o inve-stimefltô--CXtCrno vem assumindo mais c maiS 
a função de elemento de integração e de principal motor de 
crescimento das economias nacionais; 

Precisamos que o Brasil entenda isso e abra, na rc'rorma 
da sua Constituição~ facilidades para que possa crescer com 
o apoio do capital estrangeiro no inVc-Siimerito da nossa Nação. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre S.enador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, gostaria de alertar o Senado Federal e o Co_n
grcsso Nacional para a importância de melhor discutirmos 
o Programa de Estabilização do GOverno, em suasJascs poste
riores à da aprovação do Fundo Social de EmeTgênda. Deve
mos analisar. com cuidado, as denominadas segunda c terceira 
fases do plano do Ministro Fernando Henrique Cardoso: a 
introduçãO da Unidade Réal de Valor- URV, que, em segui
da, será transformada em moeda que se denominará ·'real'". 

É muito importãrite que- estejamoS consciente-s dos riscos 
inerentes à dolarização da economia brasileira. O Ministro 
Fernando Henrique Cardoso, em diversos pronunciamentos, 
procurou distinguir-o processo de introdução da URV do 
processo de dolarização da economia. Isso também foi feito 
pelo Presidente do Banco Central, Pedro Malan. Entretanto, 
por mais- que ocorram tais desmentidos, há_indícios claros 
de que a introdução da URV, sem que a mesma seja definida 
com clareza, pode fazer com que ocorra algo semelhante ao 
que aconte"ceu na Argentina e em colônias da Inglaterra, ou 
seja, a introdução de um sistema de Conselho de Moedas, 
de um Currency Board. É preciso assinalar que, na semana 
passada, a jornalista Míriam Leitão disse que, numa reunião 
com membros da Câmara de Cornt!rcio Brasil-Estado:s Unidos, 
o Presidente do Banco Central, Pedro Malan, mencionou a 
hipótese de introduzir no Brasil o denominado Currency 
Board, ou seja, o Conselho de Moedas. Daí a i"mportânda 
de discutirmos, no Senado Federal, o tema em profundidade. 

O Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Se
nador João Rocha, marcou para o próximo dia 22 de fevereiro, 
terça-feira, às 10 horas, um debate, do qual participará o 
próprio Ministro Fernando Henrique Cardoso, com membros 
de sua equipe e_conômica, tais cOrno Edmar Lisboa Bacha, 
Assessor Especial para Política Econômica; _Winston Fritsch. 
Secretário de Política Econômica; Pedro Malan, Presidente 
do Banco Central; Pérsio Arida, Presidente do BNDES e 
um dos formuladores do Plano que está sendo introduzido, 
e ainda Gustavo Franco-, um dos responsáveis pela elaboração 
do conjunto de proposições que o Governo está implantando. 

Serão convidados o ex~ Ministro e Professor Mário Henri
que Sirnonsen-, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janei
ro, bem como o Economista Paulo Nogueira Batista Filho, i 
da Fundação Getúlio Vargas e da Escola de Administração 
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de Empresas de São Paulo, um dos economistas que mais 
têm estudado o assunto da estabilização da economia brasi
leira. 

Quero chamar a atenção para as liri1itaç6cs que adviriam 
do processo de dolarização ou da criação de um Conselho 
de Moedas. Talvez a economia brasileira fosse levada a ter 
um procedimento semelhante ao de algumas calànias ou países 
de muito menor tamanho, em termos de economia, de espaço 
geográfico_ ou de população: economias·--como Singapura, 
Hong Kong e Estônía têm sistemas de Con~elho de Moedas, 
mas para a econorhia brasileira ísto não seria o·mais adequado. 

À medida que o Ministro Fernando Henrique Cardoso 
assumiu o Ministério da Fazenda com uma inflação na casa 
dos 25% ao mês e hoje,_ grãvemeote, ela se encontra na casa 
dos 40% ao mês, é da maior importância que pensemos em 
como estabilizar a economia e conseguir compatibilizar os 
objetivos de estabilidade de preços, retomada do crescimento 
e melhoria da distribuição da renda. 

É preciso ressaltar que, quarido ó --Congresso Nacional 
examinou o Fundo S_ocial de Emergência, de um lado esteve 
razoavelmente consciente _dos instrumentos de aumentos de 
arrecadação que advirão da aprovação do mesmo - haverá 
aumentos de aJiquotas de impostos federais; por outro lado. 
o Governo tem mais recurs.os que vem das contribuições das 
Cofins; recursos que antes estavam vinculados para a habita
ção e para a educação passam agora a ser parte do Fundo 
Social de Emergénda. 

O Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira 
Alvarenga-·qo.e está contestando esta questão de desvincular 
as verbas educacionais e de habitação _do Fundo Social de 
Emergência, conforme aprovado em piirrleiro turno, na Revi
são-. avalia que há inconstitucionalidade no que diz respeito 
a esta parte do Fundo Social de Emergência. Refere-se justa
mente a pontos que o Partido dos Trabalhadores e outros 
Partidos gostariam de ter questionado. A forma colho acabou 
sendo aprovado, sem a possibilidade de votação de destaques 
para tais matérias, prejudicou a discussão deste assunto. Mas 
é preciso ressaltar que, se de um lado o Congresso Nacional 
esteve _bem mais consciente do que ocorrerá com a Receita, 
por outro lado não temos a consciência completa relativa
mente ao conteúdo dos gastos. 

Vou aqui dar um exemplo. Se compararmos a Mensagem 
Orçamentária para 1994, do Executivo, encaminhada em agos
to, com aquela que acabou ViJ:tdO em dezembro, substituindo 
a Mensagem Orçamentária original, \>'amos o_b_scrvar que aqui
lo que o GovernO-eXpressou pelos seus Líderes -que podería
mos ter a garantia de que v~i h11ver em 1994 um aumento 
significativo de despesas com educação, saúde, áreas sociais 
-,não está claramente demonstrado . .Se compararmos a pro
posta orçamentária substitutiva, virlda em dezembro de 1994, 
com aquela de agosto, sendo_ que a de dezembro já incluía 
a destinação dos recursos do Fundo Social de Emergência, 
então_ vamos ver que, de um lado, em termos globais, analisan
do-se em termos de valor de dólar, a no_va Mensagem Orça
mentária implica um aumento de _despesas da ordem de 62%. 
Entretanto, para a educação, observamos um d_ecréscimo_ de 
despesas da ordem de 13,5%; na área da saúde e da Previ
dência, decréscimos de despesas da ordem de 21%. Como 
o Gove"rno claramente demonstrará que, para as áreas sociais 
de saúde, educação e habitação, haverá de fato acréscimo 
de despesas? Isso tem que ser mclho~ _demonst~ado~ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, espero que no debate 
a ser realizado pela Comissão de Assuntos E~onômicos no 
J?róximo dia 22, _t~nhamos condições de melhor examinar to-

dos os passos do plano de estabilização, bem como a questão 
relativa ao conteúdo dos gastos públicos. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, o tema que me traz a esta tribuna soa dispara
tado, absurdo mesmo. na virada do Século XX. limiar do 
Terceiro Mitênio: a defesa de BrasHia como Capital da Repú
blica. Não abordaria se as circunstâncias não o impusessem 
de maneira inapelável. 

O terna está na ordem do dia da mídia nacional,_ sendo 
discutido a sério por veículos importantes e, por extensão. 
influenciando pessoas de boa fé cm todo o Brasil. 

Aqui mesmo, no Congresso Nacional. já temos os reflexos 
concretos disso. Há, na Revisão Constitucional. propostas 
que buscam esvaziar politicamente Brasília. cassando-lhe a 
autonomia política e a representação partamentar. 

Após 34 anos de sua fundação, exibindo qualidade de 
vida e fu.ncionalidade somente comparáveis às melhores cida
des do Primeiro Mundo, Brasilia tem a sua condição de Dis
trito Federal novamente questionada. Digo novamente por
que, como é óbvio, o tema tem sido recorrente desde a Sl!a 
inauguração. 

Jornais influentes do eixo Rio-São Paulo abrem espaços 
generosos ao tema que vem sendo ·abordado, alguns em tom 
panfletário, por intelectuais e políticos do eixo Rio-São Paulo. 

--A tese é a seguinte_: os problemas que afligem hoje o 
País --inflação, corrupção e má gerência da coisa pública 
-seriam decorrentes da transferência da capital da República 
para cá. A solução, portanto, segundo esse singelo raciocínio. 
seria retransferi-la para o Rio de Janeiro. 

Considero simplesmente risível a idéia de que inflação 
e corrupção nasceram com Brasflia. Esses fenômenos têm 
origem claramente cultural. não se restringem ao Brasil nem 
rnuito menos à nossa era. 

Ao tempo em que a capital era no Rio de Janeiro, os 
problemas não eram substancialmente diferentes e, sob alguns 
aspectos, eram até bem mais graves._Basta lembrar, para não 
recuar muito, do ··mar de _lama·· dos tempos do Palácio do 
Catete, que levou o Presidente Getúlio Vargas ao suicídio. 
Há também a famosa "gaiola de ouro", apelido dado à Câmara 
de Vereadore.s do Rio, quando Distrito Federal, nos anos 
40. São dois momentos marcantes da História recente do Bra
sil, em que os conceitos _de -pUblico e privado confundiram-se 
desastrosamente. em detrimento, é claro_. do público. _ 

A corrupção está nas raízes da História do Brasil muito 
antes de se cogitar a construção de Brasília. Já na carta de 
Pera Vaz Camiitha ao rei b. Malluel, há um pedido de empre
go público para um sobrinho do missivista, formulado com 
a maior naturalidade. 

No século XVIII, o Rei de Portugal decide mandar como 
iriterventor do Rio de Janeiro um militar da sua confiança, 
o Coronel Vahia Monteiro, apelidado ''O Onça", cuja missão 
era exatamente dar um basta na corrupção, que reduzia drasti
camente o fluxo de_ impostos ao Reino. Seu relatório ao rei, 
apóS 3Iguns meses de convívio, foi um primor de síntese. 
Dizia apenas: "Aqui, todos roubam. Menos eu. ·• 

A idéia de retransferir a capital para o Rio, em função 
dos es.cândalos aqui denunciados. faz lembrar a clássica ane
dota do marido que, surpreendendo a esposa com o- amante 
no sofá da sala e, indignado, desfaz-se do sofá. Brasília, nessa 
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epidemia de escândalos que assolou e ainda assola o Brasil, 
é siniplesmente o sofá, o espaço geográfico neutro em que 
as coisas acontecem; nada mais. - - -

Se a capital fosse no -Rio, em Curitiba, em São Paulo 
ou em Belo Horizonte, as instituições políticas brasileíias não 
se tornariam subitamente melhores. Elas refletem o grau de 
educação política de um povo. Brasília nada tem a ver com 
isso; é uma instância-geopolítica para onde tudo converge. 

Outra argumentaÇão infundada, Sistematicamente susten
tada pelos detratores de Brasília: a cidade não_ teria povo, 
não passaria de uma ilha da fantasia alheia à realidade brasi
leira. Não é verdade! Brasília tem hoje quase dois milhões 
de habitantes. Tem, portanto, a_ mesma densidade demográ~ 
fica das principais capitái"S brasileiras, perdendo, apenas, nesse 
quesito para o eixo Rio-São Paulo. 

A corrupção aqui chega por ponte aérea. Basta ver que 
entre os acusados na CPI do Orçamento náo há um único 
parlamentar da Bancada do Distrito Federal. Os corruptos 
vêm de fora. Existe, aliás, um razoável equihbrio federativo 
nos saques aos cofres públicos. Ninguém pode reivindicar pri
mazia nesse departamento. 

Mas voltemos à tese da mudança da capital. Tão absurdo 
quanto destronar Brast1ia, cidade construída com esta única 
e exclusiva finalídade, de abrigar a estrutura administratiVa 
dos Três Poderes da República -, é cogitar fazê-lo para o 
Rio de Janeiro, ddade que hoje mal suporta o peso dos seus 
próprios e numerosíssimos problemas. 

Não há aqui Qualquer intenção de menosprezar a antiga 
capital, cuja história e tradições_ honram todos os brasileiros. 
Mas, convenhamos, o Rio vive hoje o pior momento da sua 
história, sobre todos os aspectos: psicossocial, policial, admi-
nistrativo, económico e urbanístico. · 

Há dias, a mídia exibiu cenas- de uma cruenta batalha 
urbana entre poliCiais e- üaficantes no' OUtrora nobre bairro 
de Copacabana. O tiroteio durou toda a madrugada, sitiando 
os moradores e apavorando turistas hospedados nos hotéis 
das imediações. Quando a batalha ceSSOu e o dia amanheceu. 
os turistas fecharam suas contas nos hotéis e voltaram imedia
tamente para·casa. Desnecessário dizer a ·impressãO que leva-
ram consigo. -

Cómo abrigar, nurii.a Cíd3.de átOi"Ineiltãaa pelo criffie orga
nizado e palco de numerosos e cotidianos s_eqüestros, o cOrpo -
diplomático estrringeiió-e as principais autofidades nacionaís? 
O Rio, hoje, seqiiá ConsegUe ·ser capital do Estado do Rio: 
Há poucos· meses, desesperado com a queda da qualidade 
de vida em sua cidade, o carioca mobilizou-se em um programa 
solidário, intitulado "Viva Rio", cujo leina é tentar-restaurar 
na cidade o paraíso perdido dos tempos em que era chamada 
de maravilhosa. 

Não será esse s_egUramente O paico adequado para receber 
a megaestrutura administrativa do Estadp._e o Corpo Diplo
mático estrangeiro aqui acreditado. Br3sífia é, Sem dúvida, 
incomparável nesse aspecto. Mas há outros. Não se trata ape
nas de comparar os perfis urbanísticos das __ duas cidades. Há 
ainda outro quesito a ser examinad_Q~_o geopolítico. A con
qu"ista e ocupação do imenso territóriO ·rtacional datam de 
pouco tempo. O Brasil passou os primeiros séculos de sua 
existência pendurado no litoral, de costa para si mesmo, con
templando de forma subserviente o coloniZador europeu. 

Somente após Brasília, foi p0Ss1Vd interiorizar o pro
gresso. Hoje o País está ligado de Nof!~_a Sul por rodovias 
e expandiu suas frOnteiras agrícolas pelo Centro-Oeste, graças 
à presença estratégica e centralizada de sua capital. 

O Sr. Cid Sab9ia d.e-Ca_rva_lho- Permite V. Ex" u.m 
aparte? 

O SR. V ALMJR CAMPELO -Ouço com muita atenção 
V. Ex~ 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Valmir Caiu
pelo, o Senado. nesta manhã, ouve o seu discurso com a 
máxima atenção e isso se justifica péiO mérito com que suas 
palavras conduzem ao Plenário desta Casa. Quero dizer que, 
no entanto, é preciso inserir no discurso de V. Ex~ - se 
V. Ex• já não o fez-na pàite inichi.l-=- a fundamentaçiÍo geográ
fica que fez com que Brasilia fOsse- fundada, fosse Criada. 
Na verdade, Brasília. que -teve o grande execUtOr na pessoa 
de Juscelino Kubitschek de_ Oliveira, tem seu nascedouro no 
séCulo passado. E sempre se reclamou a necessidade de uma 
capital mais ao centro, capaz, realmente, de tocar-se com 
ma-iS rapidez a todos os pontos do País e, ao mesmo tempo, 
sob o aspecto de segurança. aparecer-de modo mais resguar
dado, inclusive porque; V. Exa sabe, a idéia da guerra, as 
idéias belicosas ainda não foram extintas do planeta. E, evi
dentemente, as capitais à beira-mar são capitâ.is que se toi"nam 
mais frágeis e mais atingíveis, porqUe a via do mar é uma 
das mais perigosas em tempos bélicos, em tempos de belige
rância. Pelos aspectos culturais, Brasl1ia também existe. Mui
tas foram as fundamentações para justificar o Distrito Federal 
onde ele está neste exato momento. Essa cogitação de ~etermi
nadas mudanças, que visam esvaziar Brasl1ia, são absoluta~ 
mente _sem fundamento; são- proposituias de caráter mera
mente emocional ou ocasional. Lembre-se V. Ex• que nossa 
sociedade é modista. Nós gostamos muito dos modismos. Nós 
queremos estar numa determinada moda. Temos alguiT!as mo
das vigentes neste exatq momento. E muita coisa que preocupa 
na Revisão Constitucional vêm exatamente do destempero, 
da falta de_razão, daquilo que se faz de modo emociOnal, 
apaixonado ou para defender determinados segmentos ou de
terminadas circunstâncias; de tal sorte que a análise de V. 
Ex•, feita nesta manhã, é da maior profundidade. Ousaria 
apenas pedir que incluísse, como o faço agora, o aspecto 
histórico que nasce no século passado, quando se irliciaram 
os debates sobre a localização da capital do País. Juscelino 
Kubitschek foi apenas um homem inspirado em Deus e na 
História. Só isso. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Nobre Senador. recebo, 
com· muita atenção, a ponderação de V. Exa, principalmente 
quando V. Ex~ se refere ao ponto geográfico, à hiStória de 
Brastlia e ao seu lado cultural; incorporo-a, com muita honra, 
ao meu pronunciamento: 

Sr. Presidente, quem viaja ao interior de Goiás, Mato 
Grosso e Minas percebe a presença do progresso e da prospe
ridade. A tão falada crise- que obviamente é real- faz-se 
mais presente no eixo urbano Rio~São Paulo. Brasília pennitíu 
que o Brasil redescobrisse a si própriO, feSgãtOU o· fegado 
dos Bandeirantes e nos fez enxergar com maior nitidez esse 
colosso ambiental que é a Amazónia. . ... ----- -

Renunciar a Brasília é-abdicar da conquista do território 
nacional; é abdicar da Amazónia, um tesouro sobre o qual 
projeta-se, hoje, a ·cobi"ça -do capltal iritei-niC1on-al. lirã.sília 
atende às necessidades geopolíticas do desenvolvimento e da 
segurança nacioriais. Por isso mesmo, é obra irreversíyel. 

Sr. Presidente, Srs. _Senadores, como representante de 
Brasília nesta Casa, cumpre-me defenàê-Iia, localizar seus inte
re::.-ses, preservá-: la. Mas ao lutar pela manutenção do _seu status 
de Capital da República, estou certo de que vou bem além 
disso e expresso aqui o mais legítimo interesse nacional. 
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Proponho aos representantes do Distrito Federal no Con
gress_o_e a todos que são sensíveis a esta causa que se unam 
suprapartidariarilente em defesa da Capital, que a defendam 
de ataques insensatOs de pessoas saudOsaS do poder e que, 
em favor de seus interesses pessoais, não hesitam em atentar 
c_ontra o cquihbrio geopolítico do País. 

Brasr1ia é Uma conquista do povo__brasileiro, e como tal 
deve_ merecer o carinho -e o reconhecimento de todos nós, 
se_us_ representantes. E é nela que prese-ntemente SeJ!SCreve~ 
algumas das mais importantes páginaS de nossa hi_stória con
temporânea: o resgate dos valores éticos _ _fundamentais. a re
construção da nacionalidade e o advento da cidadania. 

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

O SR. PRESIDENTE- (Chagas Rodrigues)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. _(Pausa.) ______ _ 

Concedo a palavra ao nobre Senado i- -Cid Sabóia de Car
valho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-: CE. 
Pronuncia o Seguinte díscurSo. Sem revisao do oradpr.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo a tribuna, com muita 
rapidez esta manhã, para fazer um registro que ontem comecei 
a fazer, mas que, pela pressa: de votar, o Presidente da reunião, 
Senador _Humberto _Lu_Ce!l_~~ ~e intettom-peU. com muita ra
zão~ aliàs, pofque tínhamõs de examinar uma série âe indica
ções que mereceriam regimentalmente a nosSa opiriíão, o·nos
so voto, a nossa decisão. 

Mas eu li, Sr. Presidente, embevecido. no último número 
da revista Manchete, o tradidónara:ifigO de Adolpho· Bloch. 
DeSta vcz,'~o Veterano-homem de imprensa. russo, a quem 
tanto _o_ Brasil deve, tratou, disse-me o Senador Ronan Tito 
que pela segunda vez, a vez antetiót11ão"-li, mas tratou, para 
mim, pela primeira vez, do problema dos juros.-~ ele -~e~c;:u, 
sobre a-política de juros·do Brasil, exatamente aquelã. critica 
que nesta Casa, na tribuna do Senado Federal, nas entrevistas_ 
que dou no rádio, jornal e televiSão, portãritO, aquela crítica 
que tenho feito, que tenho erguido contra essa perversidade 
administrativa da política económica brasileira. 

Lembrou_ o veterano jornalista de como foi possível a 
Juscelino Kubitschek- de Oliveira levar ·o Brasil a viver 50 
anos de.ev.ólução em 5. Exatamente porque er-a possí\..-el operar 
em bancos, era possível ter dinheiro emprestado, era possível 
crer nos investimentos, era possível _aplicar O dinheiro para 
que alguém pudesse apanhar esse dinheiro- e fazer novas apli
cações, era possível confiar nos bancos,_os capitalistas podiam· 
pór o _dinheiro aqui nO"Brasil mesmo·, e ao--mesmo- tempo 
era possível pedir o dinheiro emprestado. 

Hoje os bancos se encontram movidos_ por uma política 
ditada pelo Banco Central que é algo imbecilizante. Não é 
possível. Alguém já me dizia ontem, aqui, se não estou enga
nado, o próprio _SéYãdor Ronan Tito, que em determinado 
documentário relativo _ao_ Banco do Brasil já se verificava 
que os juroS chegavam a 70% mensalmente._ Como pode ser 
isso, Sr. PreSideÍlte? 

A posição do Senador Fernando Henrique Cardoso, co
mo Ministro da Fazenda, defendendo que os juros altos re
freiam a inflação, isso não cabe na cabeça de ninguém. Essa 
teoria pode ser muito bonita de econ-omista para economi~ta, 
a leitura que se faça de compêndios económicos, nos tratados 
da economia; na vida, isso é uitlã balela, é uma estupidez, 
Sr. Presidente, urna verdadeira balela. 

Numa entrevista que recentemente dei, debati com alguns 
economistas que defendiam essa heresia. Eu disse: -Muito 
bem! Os senhores são economistas, mas ãgora ·vamos chamar 

o Senador Darcy Ribeiro e vamos pedir a ele que avalie no 
ca_mpo da sociedade. como cientista social, o que é que isso 
produz nas diversas camadas, nos diversos estarnentos. Como 
é que essa -feoria dO Ministro CE"t:ga aos lar-es.--o que fai -ao-s 
lares, o que faz às escolas, o que faz às pequenas empresas, 
O--que produz nos diversos ambientes da vida nacional? 

É muitq interessante achar-se que o Banco Central está 
ótimo; achar-se que o Banco do Brasil está ótimo. Qs bancos 
est~o ótimos. _O Estado está ótimo._ Há superávit aqui e ali. 
Os .cofres do meu Estado, por exemplo, dizem que tém- boas 
reservas. Mas isso não me interessa. O que me interessa é 
o benefício social. saber se há pão na mesa do pobre, se 
é possível se alimentar, se os filhos irão à escola Cám-esta 
política de juros. -

Ai de quem atrasa uma prestação. um compromisso men
sal! Não é mais possível pagá-lo. Casa própria é pesadelo! 
Qualquer coisa que envolva a moeda nacional é um verdadeiro 
pesadelo. A dolarização- é psicológica, é mais _um protesto 
contra o desmando do campo financeiro na política cambial 
nacional. 

Por isSo", Sr. Presidente, estou aqui para-parabenizar o 
veterano jornalista Adolpho Bloch, que mqs!ra uma mente 
viva, uma meinõriã sem par, uma sensibilídade aberta, um 
homem de sentimentos para com a brasilidade. Imaginem 
se houvesse nascido aqui no Brasil! Esse homem tem uma 
característica formidável: ele é fiel; ele é 9essas pessoas gratas, 
dessas pessoas que nunca esquecem dos amigos; ele·:cl,lltua 
a-memória de Juscelino Kubitschek COI!l ca0nho tão impressio
nante que isso toca aos· brasileiros, porqu-e: entre tantos cora~ 
ções brasileiros é preciso que Um Coração russo ·seja o que 
tem ·mais amor. mais memória e niais sentimúüOCm relação 
ao grande e estimado brasileiro Juscelino KuMfschek de Oli
veira. 

Faço este registro, Sr\ ~residente, e depois pedirei a trans
crição nos Anais da Casa dessa página modelar, simples e 
modelai-, simples e verdadeira, simples e correta, simples e 
corajosa, que mostra que esta política de jUro_?_ e· ulna grand~ 
balela, enquanto aqui ficamos aProvando planos mirabolantes 
sem preocupação ~qm a famr1ia, se~ preocupação c_onl os 
lares, sem preocup3Ção com a sociedade brasileira. 

Muito obrigado, _Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tendo em 
vista estar declaradã como- ponto facultativo, no âmbito da 
Administração Federãl, a segunda-feira. dia 14;a Presidência 
coi:nunica que a pr6Xiffia sessão do Senado Federal terá lugar 
na quinta-feira, Ui a 17 de fevereiro, -ã:s 9h. 

Sobre a mesa, Comunicação que_s~r_á_lida pelo Sr. 1" Secre-
tário. - --- - - - -

É lida a segi.iínte: 

Brasilia. 31 de janeiro de 1994. 
Senhor Presidente, 
Comunico a VoSsa Excelência, nos termos do Art. 39, 

alínea a do Regimento Interno, que me_ ausentarei do País 
no período de 11-2:.94 a 27-2-94, quando" farei uma viagem 
aos Estados Unidos, onde participarei de reunião da Asso
ciação dos Países P[9dutoresde Café (APPC) · da qual sou 
Presidente, e ainda, Inglaterra, Suíç11 e França para tratar 
de interesse particular. 

Aproveito o ens_ejo para reiterar a V. Ex~ _protestos de 
elevãdo apreço e CóriSideração. --Senador José Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O expe· 
diente lido vai à publicação. 
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:. 

Alfredo Campos ___ Beni V eras _ Carlos Patrocínio Çid 
Sabóia de Carvalho _ Coutinho Jorge _ Darcy Ribeiro _Dariç 
Pereira_ Dirceu Carneiro_ Eduardo Suplicy _ Epitâcio Cafeteira 
_ Eva Blay __ Garibaldi Alves Filho _ Oilberto Miranda _ Iram 
Saraiva __ Irapuan Costa Júnior _ Jarbas Passarinho _ )oão 
Cahnon _ João França·.:._ Jonas Pinheiro _ José Paulo Bisol _ 
Júlio Campos_ Jutahy Magalhães_ Levy Dias_ Lucidio Portella 
_ Mansueto de Lavor_ Márcio Lacerda _Marco Maciel _ Mário 
Covas _ Marluce Pinto _ Meira Filho _- N<\lbor-JliiliOr- ~ Ney 
Maranhão _ Odacir Soares _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ 
V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi· 
dência dispensa na sessão ·cte hoje o período correspondente 
à Ordem do Dii:t, noS termOs do art. 174 do Regiinento Interno. 

Volta-se à lista de _oradores . 
Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDÍl _:Es:·Pronuncia o seguin· 
te discurso. Sem reviSão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, aproveito esta tranqüila sessão matutina do S_ena
do Federal para lavrar o meu veemente protesto contra mais 
um golpe nefando que se pretende desferir na educação brasi-
leira. · 

O fa_ro ainda _Se torna mais grave po"rque reCeD.fémente 
o atual titular do_ MiniStêi-iO da Educação, o admirável_Pro
fessor Mun1io Hingel, declarou, cm entr~_vista concedida ao 
Jornal do Brasil e à Folha de S._Paulo, que "a educação brasi
leira está falida e que a sua situação tende a piorar ainda 
mais"." -· 

O Brasil, Sr. Presidente e Srs. Sêii3.dores, é_colocado 
sistematicamente nO anuárfo da UNESCO:..:...... que, como todos 
sabemos, é entidade da Organização das Nações Unidas_que 
se dedica a problemas de educação e de cultura - em 60" 
lugar em dispêndios públicos com a educação em relação_ ao 
Produto Nacional Bruto. 

O nosso admirável Ministro da EduciÇào, q"ue -se encontra 
hoje nos Estados Unidos, assinando acordos com o Banco 
Mundial para canalização de recursos financeiros para o ensi
no, participou, há pouco~ mais de um mês, de uma reunião 
com o chamado Grupo dos Nove. São nove países, entre 
os quais está incluído o Brasil, que contam, no total, com 
100 milhões de analfabetos. . .·. ··- __ 

É nesse quadro tenebroso, vergonhoso e revoitaOte, que 
se procura desferir um nefando golpe contrca a educação, sem 
que este lutador obstinado pudesse sequer exercer o direito 
de pedir destaque, por ocasião da última sessão do Congresso 
Revisor, para tentar expor as razões pelas quaiS não é possível 
que se consuma, no bojo do Fundo Social de Emergência, 
um golpe que seria profundamente deplorável na educação 
deste País, que está vivendo, sem dúvida nenhuma, uma das 
suas mais graves crises: - ~' -~ --

A emenda aglutinativa ao "teXto do· Parecer n~ 24~ d_e 
1994, no seu art. 72, inciso-vi;§ 29, desfaz'ã vinculação consti
tucional que obriga a União a apiiCã.r--riâ- educa.çãO _o_~ lio 
desenvolvimento e ·manutenção do ensino, de acordo com 
o texto da Carta Magna, pelo menos 18%, e -õs--EStados, 
o DistritO Federal e os MunicípiOs 25%,- no-mínimo, da receita 
resultante de impostos estaduais e municipais. ~ - -

A educação já está Sofrendo males de extrema gravidade 
1 

pela falta de recursos. Os professores_ ganham miseravelmen-

_ te_-E no Nordeste, nobre Presidente Luéídio Porte lia, inciusive 
no seu Estado natal, que V. Ex~ representa de maneira tão 
admirável no Senado, há no interior pro~essoras_, muitas Vezes 
leiga~, que ·ganham por mês a metade ou um terço de_ um 
salário mínimo. 

O niesino ocorre em-- ·eu diria - na quase tOtalidade 
dos Estados do Nordeste, inclusive .Alagoas, onde o jornal 
"0 E!itado de S. Paulo"" apurou que uma profeSsora primá
ria; muitas-vezeS leiga, ganha por mês a metade do que ganha 
por hora um operário da indústria automobilística do Estado 
di São Paulo que sabidamente não é nenhum marajá. 

Diante desse quadrO tenebroso, ao invés de o Congresso 
Revisional aprovar emendas de minha autoria e de outros 
nobres colegas, aumentando os recursos da receita de impostos 
para a educação, está em marcha um golpe hediondo, que 
vamos tentar anular, na reunião que talvez ocorra hoje, ou 
no máximo depois dess_e período que empolga realmente o 
Brasil, o período do Camav.al. 

- De início, desejo manifestar a minha estranheza por não 
ter sido nem sequer lembrado para participar de uma reunião 
~-e se reatiiaram -vãriãS - para a ãnálise desse piojetõ do 
Fundo So_ciiil, que é iiffia iniciatíVi do· Miriisti-o--Fei-nalldo 
Henrique Cardoso. Outros colegas meus, inclusive colegas 
eminentes do meu Partido, Partido de Ulysses Guimarães, 
fOram convidados a discutir, com um dos assessores do Minis
tro da Fazenda, detalhes do projeto que já foi discutido em 
primeiro turno no Congresso Nacional. -

Sem dúvida nenhuma, tenho alguma vinculação com a 
área da educa_ção, já que furo--autor de uma emenda que 
virttula obrigatoriamente 18% no mínimo da receita de fmpOs
tos federais, estaduais e municipais para a educação. No entan
tO, em nenhum momento sequer meu nome foi lembrado 
para participar de reuniõ_es desse tipo, e, obviamente-, sem 
ter conhecimento do local e da hora dessas reuniões, eu não 
teria condições de procurar dar a minha modesta colaboração 
à tentativa de modifiCação do texto deste projeto. 

O Sr. Esperidião Amin- Nobre Senador João_ Cãlmon, 
quando V. Ex• achar oportuno, me concede um_ aparte? 

O SR. JOÃO CALMON - Com muito prazer e com 
muita- honra, nobre Senador, logo que conclua esse trecho 
do meu pronunciamento, que vai ser enriquecido com a cola
boração desse eminente homem público, que sempre· me inspi
rou a mais entusiástica admiração. 

Em seguida, depois da omissão de qualquer convite p<lfa 
este humílimo lutador da causa da educação participar das 
reuniões de líderes ----:-provavelmente há uma razão, é -porque 
não sou líder, não sou s-equer um Vice-Líder, sou apenas 
um_ soldado raso desta luta -compreendi a razão. Fui alijado 
das conVersações porque os conspiradores, que estão sempre 
alertas para desferirem· golpes contra essa: ãiea que deVia ter 
a prioridade um, dois, e três do Brasil e de qualquer país 
que pretenda ter uma sociedade com distribuição da renda 
de maneira mais justa, mais humã:na e mais eqüitativi, com
preendi que talvez não conviesse a minha presença, que pode
ria repres~ntar·um ~~t~~ de perturbação, além do fato que· 
realmente incontestável de que não tenho nível de líder no 
PMDB. 

No entanto, sem que ninguém diga ser contra a educação, 
na hora de votar, dispositivos CapciOsos- SãO -aprovados em 
prejuízo do ensino brasileiro. 

Antes de focal~ar um dos meios que d~verjª!fl ser adÇ>ta
dos para a solução do problema angustioso da falta de _r~cursos 



Fevereiro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 11 689 

financeiros para a educação- deveria ser dada a maior priori
dade à luta que agora está se iniciando com alguns resultados 
realmente animadores na área da sonegaçã9 de impostos -
desejo ouvir, com muita· honra, o aparte do nobre Senador 
Esperidião Amin que, nessa -tris~~ relmiâ-0 do Congresso Revi
sional, ,tentou, como eu tambt!m tentei, pedir um destaque 
para votação em separado de um desses artigos que golpeiam 
mortalmente a educação cm nosso País. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Esperidião Amin 

O Sr. Esperidião Amin- Nobre Senador João Calmon, 
não poderia deixar- ainda qu_e causando alguma perturbação 
ao seu pronunciamento - passar ... 

O SR. JOÃO CALMON- Honra-me muito o seu aparte. 

O Sr. Esperidião Amln - ... esta ocasião Pã.ra, em primei
ro lugar, ·me solidarizar com V. Ex• Nesta Casa e no Congresso
como· um todo, sempre que um de nós levantar a voz em 
favor da educação deve, por lealdade e justiça, explicitar que 
faz parte_ de uma cruzada que tem aqui um grande líder, 
um missionário, que é V. Ex•, que todos nos orgulhamos 
por segui-lo nessa tarefa .. O .segundo poilto que quero focalizar 
é o absoluto acordo, a minha plena concordância com a primei
ra parte do protesto de V. Ex·. que foi o5]efo ila~minha 
atuação e do meu Partido, na última terça-feira, na sessão 
do Congresso Revisor e que também foi objeto de pronuncia
mento que fiz ontem, pela manhã, nesta Casa. É um absurdo 
cortar a vincUlação de recursos para educação. TfólfXe- aqui; 
ontem, uma proposta de emenda constituci_OilãT,-fí:i-Inada pelo 
saudoso Deputado Ulysses Guimarães n(fdia 18 de setembro 
de 1992 -vinte .dias_ antes do seu desaparecimento - , em 
que S. Ex~ propunha para a Habitação-uma espécie de vincu
ação de recursos parecida com a da Educação. Na justificativa 
dessa proposta de emenda à Constituição, de no 131/92, de 
18 de s.etembro de 1992, firmada por duzentos e noventa 
Deputados - quase todos os que votaram pela supressão 
da vinculação firmaram essa emenda em solidariedade ao De
putado Ulysses Guimarães....,..- S. Ex~ deixaya ~!ara a referência 
aos arts·. 208, 211 e 2l2 aã. ConstituiçãO Federãi como algo 
que inveJava para ser estendido tambt!m à habitaÇ'dÇ _popular._ 
Essa referência que_ fiz ao .absurdo de se_ suprimir essa vincu
lação, .que é a segunda razão de minha solidariedade a V. 
Ex~. fica ainda mais candente quando percebemos,_ e V. Ex~ 
focalizou isSo também, o aspecto ·caviloso da votação. Não 
foram e, se ficar tudo como está, não ir~O para o painel do 
Congresso Nacional os nomes dos Parlamentares que estão 
decidindo amputar recursos da Educação, do ensino funda
mental. Não irão para o painel, graças a esse ardil do destaque 
para votação em globo que impediu a votação, o destaque 
para votação em separada que requeremos, V. Ex~ também, 
desse item .. Quer dizer, isto mostra que aquele apelo à ética 
que o Ministro Fernando Henrique Cardoso fez na televisão, 
aquele chamamento aos brios do Congresso: ''Votem "sim'"' 
ou votem "não"", mas votem!'"'- aquilo não está sendo 
cumprido no processo legislativo. Nem podemos votar ''sim"", 
nem podemos votar "não"", temos que votar de cambulhada. 
Temos que aceitar, num único "Saco"'', _todas as propostas 
para. que aí a opinião pública veja: Mais de 100 propostas! 
Estão querendo tumultuar o Plano! São traidores!_Não são 
patriotast São politiqueiros, estão preocupadOs com eleiçãot 
Es_t3 algaravia intimidadora está impedindo que o Congresso 
pratique um ato político, no melhor sentido da palavra: colocar 
no painel os nomes da pessoas que assumem a responsabi~ 
lidade de amputar a vinculação de recursos para a Educação. 

Foi isto que a votação de terça~feira passada fez. ou seja, 
além de tomar o dinheiro da Educação, deseducou o Con
gresso, deseducou o cidadão, deseducou a imprensa, porque 
ocultou, jogou para o anonimato, através desse mecanismo 
do destaque para votação em globo. aqueles que não gostariam 
de responder aos professores, aos alunos, aos prefeitos ... 

O SR. JOÃO CALMON -~.,.aos eleitores ... 

o· Sr. Esperidião Amin - ... aos eleitores! Não querem 
resporider a estes, a quem eles devem satisfação, do parqué 
da sua decisão. O eleitor preciSa ter o voto secreto, o político, 
não. Defendo que todo ato polítiCo, põr definição geõetica, 
tem que ser público, ou seja, o político tem que botar a cara 
na vitrina --usando uma expressão ·popular- para poder 
ser avaliado. O que pode pedir o político, além da avaliação 
dos seus gestos, das suas atitudes das suas decisões? Só pode 
pedir isso; e pelas suas atitudes merecer o apoio ou a repro· 
vação da sociedade. Vamos nos empenhar por essa luta, da 
qual tenho certeza que V. Ex~ irá participar. Outros partidos 
também estão estudando, por conta própria, ·mecanismos para 
impedir que no segundo turno se repita essa armação, _esse 
ardil, de impossibilitar o destaque para votação em separado 
·de questões essenciais. Vou me referir apenas à educação, 
em solidariedade a V. Ex~, mas o mesmo se aplica à habitação 
popular. Entretanto, em respeito ao seu discurso e para não 
alongar ainda mais este aparte, que já está muito longo, coo
clamo os nossos Pares no Senado, e os Parlamentares em 
geral, a que nos dêem o direito e o dever _de votar em separado 
urna matéria dessa relevância; não apenas em respeito a V.
Ex~. mas em respeito à causa da educação, que é o único 
instrumento para libertar o povo brasileiro. ~em Fundo Socip.l_ 
de Emergência, nem o próximo pacote, nem o pacote _do 
passado farão a liberdade da nossa gente. Só a educação, 
só um investimento, um compromisso para valer, como a 
educação, é que vai representar a liberdade e a conquista 
da cidadania plena para os brasileiros. Peço desculpas pelo 
longo aparte. Receba não só a ad1p.iração como também a 
sOlidariedade plena deste seu admirador._. 

O SR. JOÃO CALMON - Muito obrigado a V. Ex". 
nobre Senador Esperidião Amin, por esse a-parte que incor~ 
poro com muita honra a este meu pronunciamento. O seu 
aparte me inspira uma reflexão sobre a necessidade de ser 
al_t~raÇ9 o Regimento _do Congresso Nacional, que permite 
a rejeição em bloco de 100% dos pedidos de destaque: e 
rolo compressor! Ê uma postura ditatorial! 

O mais grave, nobre Senador Esperidião Amin, é que 
homens públicos que merecem o nosso respeito, como o emi
nente Ministro da Fazenda- nosso admirável colega Fernan
do Henrique Cardoso- declara ao jornal Folha de S. Paulo, 
edição de sexta~feira última, Jç Caderno, página 7. o seguinte: 

"Para contornar problemas gerados pelas negocia
ções feítã.s poiEdmar Bach a, Fernando Henrique Car
doso prometeu que a União investirá em educação, 
nos próximos dois anos. o mesmo volume de recursos 
para a educaç-ão aplicado em 1993, considerada a evolu-
ção inflacionária." - ----- -

Ou o Ministro estava muito distraído ou a jornalista não 
conseguiu reproduzir de maneira correta a declaração do titu
lar da Pasta da Fazenda. De acordo com o calendário dentro 
de onze meses o Brasil não terá mais o privilégio de contar, 
à frente do Ministério da Fazenda, com esse astro da inteli
gência brasileira, que é o Ministro Fernando Henrique Cardo-
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so. Dentro do mesmo prazo. estará concluído _o mandato do 
Presidente Itamar Franco. 

Como o titular da Economia assume o co:rriprorn.isso de 
garantir que a educação não sofrerá prejuízos nos próximos 
vinte e quatro meses. apesar de- ter sido embutido eSse golpe 
na educação que, obviamente, é o problema núme~o um, 
número dois e número três, de qualquer país? Apenas um 
acréscimo que f8.Ço-Sístei!iatiCã.merite: prio"riaade Pãra a educa
ção e também prioridade para educação da classe política. 

Sou o autor fracassado de um artigo introduzido na Lei 
Orgânica dos Partidos, aprovada por unanimidade, criando, 
ao lado de cada partido, o Instituto de Formação PolítiCa. 
Cóm exceção do PT - disso é testemunha o riobre Senador 
Eduardo Suplicy, aqui presente- que tem quatro, cinco ou 
seis Institutos de formação política e sindical em vários Estados 
da Federação-, os demais partidos, até agora, não c_tiitlprem
esse dispositivo·constitudoilãl. 

O Sr. DirceU Carneiro- Permite-rríe V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON - Ouço, com muita honra, o 
aparte de V. Exn, nobre Senador Dirceu Carneiro. 

O Sr_. Dirceu Carneiro- Nobre Senador João Calmon, 
quero cumprimentá-lo pela sua luta histórica em relação a 
essa questão educacional no nosso País. O nome de V. Ex" 
é identificado com essa luta em todos os lugares em que a 
educação é pronunciada. Entretanto. eu _gostaria de indagar 
se V. Ex~ já quantificou o prejuízO--à educação em função 
desse agravamento imposto pelo Fundo Social de Emergência. 

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Dirceu Carnei
ro, adivinhando que e_ssa pergunta poderia ser formulada, 
eu solicitei à Assessoria da nossa Casa..::.._ por sin:il, brilhante. 
eficiente e inca"nsável -que fizesse esSe levailiamentõ~~--por
isso, posso-prestar-lhe essa infõi"rri3Ção imediatamente, nobre 
Senador de Santa Catarina. · -

A aprovação, em primeiro_ -b.i"filO~-do Fundo Social de 
Emergência, nos termos da emenda agluiimitíva ao Parecer 
n<.> 24, implica dramática perda para manutenção e desenvol
vimento do ensino, da incidência da vinculãi;ão de 18% sobre 
as seguintes fontes: 

"Imposto sobre a renda e prO-VentOS de q-ualqU-er 
natureza incidente na fonte sobr~ ·pagamentos efetua
dos pela União. A parcela do produto da arrecadação 
do Imposto TerritOrial Rural, do irrijlosto sobre a rend3 
e proventos de qualquer naturez~ e do Imposto sobre 
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro. em -detf:rmi-. 
nados casos." 

Além disso, na hipótese de se concretizar a vitória desse 
golpe contra a educação, o ensino perderá 20% da arrecadação 
do salário-educação, dos quais 2/3 se destinam às unidades 
federadas e 1/3 à União. Também há P:i-ojetos, dentro da 
Revisão da Constituição, de eliminação do salário-educação, 
que tem desempenhado um papel de grande relevânCia na 
área, principalmente, do ensino fundamental. 

Outra perda: o ensino deixara de receber cerca de 3,6% 
da receita de impostos, nos termos do art: 212 da Constituição 
-que, permita-me lembrar, é de minha autoria e artigo sUces
sor da chamada Emenda Calmon, que fof a minha primeira 
realização ne-sta área. Isso significa, sêg~!ldo estimativas já 
feitas, que a receita vincUlada passará de-18%- para 14A% 
da receita líquida de impostos. A inclusão da educação como 
1.]-M dos destinos dos recursos do Fundo_Sodal de Emergência, 

art. 71. caput, é uma garantia volátil que não deve ser leV3da 
em consideração. 

Creio ter respondido à indagaçãO de V. Ex" 

O Sr. Dirceu Carneiro- Eu não teria condições de fazer 
o quantitativo, neSte momento,- dos percentuais. e o que eu 
queria exatamente alcançar, Senador JOão Calmon, era o 
quantitativo final. As incidências são variadas e eias só pode
rão ser avaliadas na sua totalidade se nós tivermos· condições 
de apurar o quantitativo final; ainda que os percentuais possam 
parecer contundentes, isto ainda não é a informação completa. 
De modo que lamento não poder afirmar que a sua informação 
satisfez a minha indagação. 

O SR. JOÃO CALMON - Mas se V._ Ex• lembrar a 
revelação que fiz neste plenário, pelo menos umas 30vezes, 
de que o anuário da UNESCO coloca o Brasil em 60~ lugar 
em dispêndios públicos com a educaç8.o em relaÇão ao Produto 
Nacional Bruto, é fácil concluir que um golpe nefando como 
este que se· pretende aplicar à educação vai ter um efeito 
realmente catastrófico, 

No meu Estado natal. Senador Dirceu Carneiro. ó 'Sindi
cato dos Professores. está realizando mais urna grey~. porque 
os salários são ínfimos. Assim mesmo, com toda combati
vidade desse sindicato, os salários nein- sequer eStão_ sendo 
pagos em dia para O magiStério .. A C3pital do· me~ '_Estado, 
Vitória, já está destinando à educação não 25% dã receita 
de _impostos municipais, mas 42%. ·seguindo. por sugestão 
ritillha ao vereador Márcio Calmon, a inspiração da Consti
tuinte gaúcha - que também não se limitou à aplicação, 
no Estado do Rio Grande do Sul, de 25% da receita de impos
tos estaduais - tomou a iniciativa de aumentar para· 35%. 
portanto, um aumento de 40% sobre o percentual mínimo 
introduzido. por iniciativa minha, na ConstitUiçãO'. · --.; 

Nobre Senador Dirceu Carneiro;este não é um caso isola
do; além do Rio Grande do Sul, que aumentou para 35%. 
a receita de impostos estaduais, também os Estados do Rio 
de Janeiro. São Paulo, Minas Gerais e Mato GroSso do Sul 
aumentaram para 30%, o que demonstra que há sensibilidade 
neste País sobre a necessidade de ampliação dos recursos .• 
de percentuais da_ receita c!~- impostos para a ~ducação -
nã_o sei se_ estou fazendo urna omissão em relação ao seu 
Estado, se a Constituinte de Santa Catarina também -tomou 
a iniciativa de aumentar ou se ficou apenas repetindo o percen
tu~J in_Ghrído na Constituição, qUe é--de 25% sobr-e- à receita . 
de impostos estaduais. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Senador João Calroon, eu-queria 
ponderar. em função da contundência das palavras que V. 
Ex~ tem dirigido às autoridades brasileiras que eStãO -enfren
tando esse problema gravíssimo do nosso País --·evidente
mente, não foram as atuais autoridades que causaram tudo 
isso, não preciso afirmar. todos sabemos-eu queda ponderar 
que estamos vivendo uma situação de emergência, e esSe Fun
do Social de Emergência está sendo proposto para livrar o 
Brasil e o povo brasileiro, principalmente os mais humildes, 
de um mal tão grave quanto a falta de educação, que é a 

-inflaÇão. Sendo emergência, e sendo por um período litriitado, 
ele pode encontrar razões que cheguem à sua adoção. Mais 
importante do que isso-,__ e pretendo, posteriormente a V. 
Ex~, fazer uma refléxão sobre isso - , é lembrarffios que 
este plano é o mais democrático plano proposto desde 1964, 
ou seja, desde o golpe militar até agora, é o mais democrátiCo 
apresentado ao País. Quero acrescentar que, além de demo~ 
crátíco, eu o ~onsidero o mais sério. Aqui dentro do Parla-
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rD.ento, todos os partidos puderam opinar, p~deram negociar . 
as circunstâncias que evidentemente lhes pareciam mais con-
venientes. ~--....--oo=..'""' ..,--.-.· 

O SR. JOÃO CALMoN·,:...: tóilôs~Õs p~rtidos? 
O Sr. Dirceu Carneiro - Todos os partidos, inclusive 

o·de V. Ex•, comó um dos mais importantes na negociação. 

O SR. JOÃO CALMON -Perdão: V. Ex' se lembra 
do que acabo de afirmar; também pertenço ao mais importante 
Partido político do Congresso, que é o f'MDB. e em nenhum 
momento, nem o Minísiro da-Fazenda, nem o Sr. Edmar 
Bacha, que é o seu assessor, um écOnofuisúCé6nsiderado notá
vel, tiveram sequer a curiosidade de .fazer uma consulta ao 
autor ou trocar idéias com o autor desse inciso constitucionaL 
Pura e. simplesmente fui inteiiiffiente rgn_o~aciO,.-c, pOrtanto_, 
não pude dar, na hora:, pelo menos, da elaboração, alguma 
humilde colaboração. " · " 

O Sr.-Dirceu CarneirO --S-enador Jo;io C3lmon, lamento 
muito que isso tenha acontecido com V. Ex~ e, lamento profun~ 

· damente, dada a sua história. Somos solidários e queremOs 
sempre ·compartilhar dessa luta. 

. ,': ,O SR. JOÃO. CALMON - .V
0 

Éx; ,lamenta porque é 
g~nerQso,_ mas nâQ é -esSá :a _opinião dos que estão.decidindo 
o'problema. · · · 

·O Sr. Dirceu Carneiro- Não, Senador! Eu tenho acom
panhado, não só neste plenário, mas também nas Comissões,· 
inclusive ·na de Orçamento, as suas ponderações em relação 
:à questão-educacional. Senador João Calmon, eu queria, con~ 
tinuando essa reflexão, afirmar, ainda, que foi compromisso

. -do Ministro da Fazenda compensar esse corte. c.om _outros 
investimentos, dentre eles aquele.que V. Ex• leu no jornal, 
que me parece- um tanto- quant6-tru-litado, porque não se 
trata de um período de 2 anos, mas deste período de 1994. 
Espero que o jornal.esteja equivocado nisso. 

O SR. JOÃO CALMON- É uin fornal"que mere~e cré~ 
dito. 

·· o-sr. DirCeii-C8fneiro- O jorilal -merece Crédito, _mas 
~~rihum jornal é infillíveL -
( . ,\ .. '. ~ . . . - . . ' 

O SR. JOAO CALMON - Mas, Senador. não houve 
nenhum pedido de retificação. -

O Sr. Dirceu Carneiro- Eu querq afirmar, então, se. 
V~ -Er quer se fumar no jornal, que ess~ ~9mpromissó é 
para este ano, e significam 11lais_.50.,bifliões de dó_lares de 
investimento neste setor.-Por isso, soliciteí a V. Ex~ o quanto 
é que ia ser desvinculado, porque essa desvinculação acabará 
chegando à educação por outros meios, que não pela simple$ 
vinculação. V. Ex~ não precisa ficar alarmado dessa forma, 
porque esta questão vai sofrer atenuantes durante todo este 
ano, inclusive pelo combate à iilflação. Eu queria dizer tam
bém que, em relação ao funcionalismo público .:.._··e dentre 
eles os professores- este ano que passou eles tiveram. ganhos 
reais de salário, e vão ·continuar fendO ganhos reais também 
no ano de 1994. Nós podemos identificar a diminuição fantás
tica do número de greves no setor público após essas coneções 
salariaiS feitas ao longo do ano e que são plenamente identifi
cadas pelas diversas medidas que o Governo tomou. Este 
Governo, apeSar de todas as dificuldades, está alcançando 
gradação positiVa quanto à remuneração-nos servidores pú-
blicos. . ·~~ ~ · 
I 

Em relação ao aparte qu~ há pouco o Senador: Esperidião 
Amin ofereceu a V. Ex\ tratando da vinculação de_ verbas 
para o setor habitacional, quero justificar os_ procedimentos 
~ornados-desde a Constituiç;;i.o de 1988. Participei, ·na Assem
bléia Nacional Constituinte, d~. uma subcomissão que tratava 
da questão urbana e do transporte. O maior lobby que se 
lhe apresentou foi no sentido da vinculação de verbas para 
a _habitação. Esse lobby era exercido por .s_etor_es de_poder 
econômico muito~ ~orte, da construção _civil, que desejavam 
vincUlar veibas públicas, com a m_áscara de combate a proble
mas sociais, para terem recu~so_p cª ti vos no Qrçament<? públíco. 

. J;:viçl~ntemente_que me opus e continuarei me oporido a essa 
medida. Não é possível que o Orçamento da União __ fique 
retalhado entre os que têm mais fqrça para conquistar fatias 

-rna.i.s. grossas.,_ Vincular rec1,1rsoS para todas as áreas é algo 
equivocado. Não adianta aumen_t_ar impostos,_ porque o orça
mento da União está todo,çn_g~ss~do~Exist_em áre~s no Brasil 
que não precisam de 25% para a edUcação: precisam de mais 
ou de menos. V. Ex", ao citar _e~~lllplos de Estadç.s e Municí-

. pios, demonsirou essa flexibi1id~de: _ ~ . 

-O SR. JOÃàcALMÕN ...:_-Pre_cisam· de- ~uÚ~ mais: 

O Sr. Dirc~u Çarneiro ~,1:\...rnaipria dos Municípios, não 
todos eles, poçle precisar 4e !Jffi percentua_l_ maio:r .. Quero 
afirmar isso _cOm_bastante clare??. porque, no meu Município, 
que é o maior do Estado de S.anta Catarina, não houve, quando 
fui prefeito, ne_nhu_m grupo de ~té.seis crianças_que não tivesse 
escola. Trata-se çia_maior ~rea rural,de,?iin~a Cªt~riQa. Alguns 
Estados- uma minoria evideotemente ---:estão com esst! 
j>rohlema berÍt equacionado. Por isso, deVe existir flexibilidade 

- no trato das questões regioriais~. Com Í"elâção à. qUestão educa
~iCH:rã.J, por exemplo, o GoVer.no ãssumi!.f; o cO_mpromlsso de 
iiniestir três vezes "O que foi invçstido no _ano passado, ou 
seja, 300 milhões de dólares. 

O SR. JOÃO CALMON _:_"Quando e onde? 

O sr. Dii-ceu Carneiro- E foi por isso-que-os partidos 
';:!;;...inclusive o de V. Ex~ --aprOvaram a tnatédá."-Q PPR, 
que há pouco-estava aqui-representado pelo Senador Esperi
dião Amin, também aprovou. E mais: o PPR aprovou cinco 
solicitações, ou cinto pretehS:õe-s, antes das questões da educa
ção e da habüação. E era sobre .i~~so que o Senador Esperidião 
Amin fal~v~-~~ 'seu pronunciamento. 

O SR. JOÃO CALMON -,Senador, pergunto quando 
e onde as pessoas citadas por V. Ex\ os Ministros, fizeram 
essa declaração~- Obviamente ela deve estar publicada no Diá· 
rio do Congresso Nacional. 

O Sr. Dirceu Carneiro - Estou afirmando a V. Ex~ que 
esse foi um·ppmpromisso do Ministro Fernando Henrique 
Cardoso. 

O SR J()Xo CALMON- Sim, houve um cxinipromisso 
de ordem vei;9,~l, que não li. Sou um leitor insaciável de jornais 
e revistas, mª-s não li essa declaração. 

A tese::que V. Ex~ defende, Senador Dirceu Carneiro, 
é uma tese_ç;Qfri a qual estou familiarizado há muitos anos. 
Ela começ01i-ã. "ser defendida pelo então Ministro do Planeja
mento, boje.QePutado Federal R~Perto ~xp"Pos, que conven
ceu o Presidente Castello Branco a eliminar um peqUeno per
centual- n~'~Poca, de 10%- da receita de impostos fe:derais 
para educaçãq~ - · 

Depois,_fe:io outro MiniStro, o atual Deputado Federal 
Delfim Nett~:<Que Procurou, de todas as maneiras, elimi.nar 
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esse percentual introduzido na Constituição por iniciativa mi~ 
nha. 

Nobre Senador Dirceu Carneiro, a linha invariável de 
todos os tecnocratas é a de não admitir a-vinculaçãO de nenhum 
percentual sobre a receita de impostos. Eles querem ter ampla 
liberdade de distribuir os recursos fmanceiros, de acordo com 
os seus critérios, que nem- sempre são oS melhores. 

O Sr~ Difceu Carneiro- Senador João Calmon, V. EX" 
está inteiramerite coberto de razão quando fala dos tecno
cratas. Mas agora não é um tecnocrata que está no Ministério 
da Fazenda. 

O SR. JOÀO CALMON - Edmar Bacha não é tecno
crata? 

O Sr. Dirceu Carneiro - O Ministro da Fazenda- Óão 
é Edmar Bacha, é o Senador nosso colega Fernando Henrique, 
Cardoso · · 

O SR • .)OÃO CALMON- É um admirável sociólogo, 

O Sr. Dirceu Carneiro- E portanto não é n~ssa linha· 
de raciocínio que está sendo administrada a Fazenda Pública 1 

do BrasiL Se V. Ex~ está raciocinando em termos de lugar 
comum dos ministros que passaram pelo nosso País, quero 
dizer que estamos em outra linha e não nessa a que V. Ex•,. 
faz referência. Obrigado. 

. Q SR. JOÃO CALMON ~Agradeço a V, Ex• o aparte 
que me::_ permitiu citar palavras de um homem público emi
nent~, que está na gale ri<:~. daqueles que sempre aprendi a 

' admirar, o atual Ministro Fernando Henrique Cardoso, cujas 
palavras, neste plenário, nesta tribuna passo a ler. Creio que 
aqui está a fonte de recursos para resolver todos os angus
tiantes problemas que o Brasil enfrenta na área·cta educação, 
da saúde, da habitação. · 

Diz o atual MiniStro da Fazenda, no Diário do Congresso, 
seção rr, sexta-feira, dia 5 de novembro de 1993: 

"Quero também dizer, Senador João Calmon, que, 
quando o Senador Ronan Tito e eu - eu primeiro, 
depois S. Ex• - requisitamos às administrad9ras dos 
cartões de crédito illfórm3çóes s_ohre CPF e CGC, elas 
não ·nos· deram nada. Pois bem, hoje a Receita dispõe 
dessas informações: náo há apenas um milhão de con
tas-fantasmas no Brasil. 

Em- outra oporturiidade, S. Ex~ informou ciú3.I é o número 
presumido de contas-fantasmas no Brasil: são dez milhões 
de contas-fantasmas, nobre Senador Dirceu Carneiro. Aí está 
a dinheíro para a educação~-pata a Saúâe, para a habitação. 
Reconhecemos que têm sido realizados grandes esforços no 
sentido de combater a sonegação de impostos por parte não 
só do Ministro Fernando Henrique Cardoso, que é o respon
sável principal, mas tamb~~ por parte de um conterrâneo 
meu, Osiies Lopes, que nasceu em Cachoeiro -de Itapemirim 

E prossegue o Ministio:-

Não sei quantas são, mas nós fora~_~ntrêgues oi
tenta milhões de informações, oitenta-riiífhões de ÇPF 
e CGC. Não sei se haverá oitenta milhões de corren
tistas. Isso vai dar um trabalho longo, paciente, discre
to, sem alarde". 

Nobre Senador Dirceu Carfleiro, por unla feliz coinci
dência, está presente neste plenário o nobre Sen~çlor Eduardo 
Suplicy que participou comigo de um debate, em São Paulo, . 
sobre sonegação fiscaL Lembra-se, nobre Senador? 

O Sr. Eduardo Sup!Ícy - Sim, 

O SR. JOÃO CALMON -Nesse simpósio promovido 
pela Associação Nacional de Auditores Fiscais do Tesouro, 
num certo momento - não querendo introduzir uma nota 
de bom humor, mas apenas para tornar um pouco mais leve 
o debate~ sugeri que, a exemplo do- que ocorre no Concilio 

- dos Carde;:ais, no Vatícan9, e acontecia no Presidium Supremo 
da antiga União das Repúblicas SOcialistas Soviéticas, aprovei
tássemos aquela oportunidad~ para um~ autocr:fti~a em pú
blico. 

Comecei por uma autocrítica minha, como .Parlamentar: 
-ás falhas-, as deficiências que ainda apresentclmos, pOrque to
dos nós pertencemos àmiseráv_el conçlição humana e, obvia
mente, o Congresso Nacional não é ·composto de anjos, de 
querubins, de pessoas 100% impecáveis. 
- Depois dessa autocrítica, sugeri a seguri~a etãpa, a_a~tÔ:

crítica em público dos auditores fiscais._ E fiz a -indágação, 
nobre Senador Dirceu Carneiro, _q~e _consta desse discurso 
já Citado do Ministro Fernando Henrique Cardoso -- Cont~i 
esse episódio - , de 5 de novembro de 1993, aos auditores 
fiscais, tOdos homens da mais alta categoria, se era ver<Jadc 
ou mentira que eles não podem fazer uma devassa na contabi
lidade de magnatas, de super-ricos deste País ou se essa infôr
mação, que havia chegado ao conhecime~tode.tant~ gente, 
era falsa, inverídica. Imediatamente, os auditores fiscaiS reco
nheceram que se tratava de uma informação verídica. 

Nobre Senador DirCeu Carneiro 1 tudo o que foi afirmado 
nesse memorável simpósio, em São Paulo. foi gravado em 
fitas de áudio e de vídeo, não se tratando apenas de um 
recurso à minha memória, que poderia apresentar, a esta 
altura da vida, algumas falhas. Repito, o que o Minístro decla
rou aqui, nessa mesma oportun.i9ad~. de que_ n_ª-o há paraís_o_s 
fiscais apenas no Cáribe, na Suíça, em alguns o.utros países. 
Temos. dentro do território deste País, nlqnerosos paraísos 
fiscaiS. E quando, na mesma oportunidade, citei que duas 
revistas de circulaçãQ internacional, Fortune, pertencente ao 
Grupo Time Life, e Forbes, publicam todo o ano os nomes 
dos bilioná,rios brasileiros em dólares -tive oportuntdade, 
em São Paulo e neste plenário, por diversas vezes, de aludir 
a esse fato -aparecem sempre pelo menos ... 

O Sr. Dirceu Carneiro- Permite-me V. Ex~- u-m aPai-te? 

o SR. JOÃO CALMON- Só um momento para éoncluir 
essa informação; pelo menos, cinco ou ·seis bilionário_s _e_m 
dólares do Brasil. Obviamente, esses estavam incluídos na 
minha pergunta. Perguntei se os Auditores Fiscais -tiriham 
ampla liberdade de realizar uma devassa na contabilidade 
desses supermilíonários, desses bilionários em dólares, e_ a 
resposta foi negativa. 

Não quero repetir José Américo de Almeida, que decla
rou, num famoso comício: Eu sei onde e_stá o dinheiro. Não 
sou José -Américo de Almeida; Sou apenas uma luz de vela 
diante daquele sol esplendoroso do Nordeste, mas o dinheiro 
está aí. 

Se continuarmos a realizar em ritmo crescente, cada vez 
com maior eficiência, esse esforço na área tributária, utili
zando as armas que são usadas nos demais países capitalistas 
-lugar de sonf;!gador é na cadeia, é q e~emplo.dos Estados 
Unidos e de outros países desenvolvidos, como o Japão e 
tantos outros - , estaremos resolvendo nossos problemas. 
Não vamos resolver outros problemas tirando dinheiro, que 
já é muito escasso, da área da Educação. 
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Acredito, nobre Senador bírceu CarridfO. que, no segun
do turno, o Congre_sso Nadonal terá d,e cumprir o seu dever 
e não permitir esse-atentado nefandO que está sendo desferido 
contra a Educação. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Permite-me V. Ex" um aparte, 
nobre Senador João Calmon? 

O SR. JOÃO CÁ.LMON -Com muita honra, concedo 
o aparte a V. Ex~ 

O Sr. Dirceu Carneiro --Senador João Calmon, com 
as considerações que V. Ex~ faz sobre a evasão fiscal, Sobre
a sonegaçãO, sobre realidades da estrutura pública brasileira 
estamos todos de acordo. Não há uma divergência sobre essa 
qUestão. Agora. eu queria que V. Ex~_fizesse iustiça_ao Minis-_ 
trO da Fazenda e ao seu conterrâneo, O siris- Lopes Filho, 
pelo trabalho que estão fazendo. Agora,_ neste_ carn_aval, até 
os ·donos de iates que· vão desfilar por An:gtã -dos Reis, ou 
por outras partes da nossa belíssima costa brasileira, terão 
suas finanças exa:rriínadas. De modo que aquela informação 
dos ·auditores fisCais ·do TesoUro, do- dia 5 de novembro do 
ano-passado, já é coisa do passado. Ê. a prirri.eira vez, Senador 
João Calmon, que tenho registro-c que tenho acompanhado 
melhçr,· d.esde 64, que atualmente há uma liberdade total 
da' Receita e.m ex~ç'l!ta,r_ o seu trabalho, cumprir o seu dever. 
E "iSsó ·está. dando resultados cm bilhões de dólares. Então, 
este aspecto que V._Ex" hoje reclama, _q~e é algo_ tránsltório·, 
não é definitiVo, ... · · · 

,O SR. JOÃO CALMON- É de sempre.·. 

· O Sr. Dirceu Carneiro- ... mas, particularmente, quero 
deter-me nesta quéstãO' do presente e ela será compensada. 
tenho certeza, por uma política decente que está sendo feita 
em nosSo Pafs, partiCUlarmente no que diz respeito ao progra
ma de cOmbate à inflação que, pela primcíra veZ, foi colocado 
à disposiÇão de todos o.s-pãttidos para ser discutido e depois 
ser aprovado. Apesar das contrariedades que i~so possa ter 
causâdo ... 

Q SR. JOÃOCALMON- A mim?! Ao Pais! Ao País; 
não_ a t;nim. 

O Sr. Dirceu Carneiro - ... -_creia, V. Ex• não perde 
por esperar. Verá que os resultados não serão catastróficos 
como· esses que V. Ex~ está proclamando agora, ·mas 'qUe _ 
haverá comPensaçõe_s e este já é uril comJ:hóffiisso do GoVenio. 
Talvez tenha sido essa razão que fez com que -os partidos, 
de modo geral, aprovassem esse ptõpósito do Fundo Social 
de Emergência; eles vão acabar trazendo bons resultados para 
o nosso País, particúlarmente espero, quem sabe. para a barri
ga, que vem um pouquinho antes da educação. 

O SR. JOÃO CALMON- Nobre S~nador Dirceu Carnei
ro, nãO posso oUVir ·uma declaração como essa de V. Ex\ 
dando prioridade ... 

O Sr. Dirceu Carneiro - Ê de otimismo. Não quero 
ver as crianças do Brasil morrerem de fome antes de ir para 
a escola. 

O SR. JOÃO CALMON.--'-- Creio que V. Ex• não ignora 
que a milenar sabedoria chinesa co_nsagrou esta frase: ''Se 
você quiser malar ·a fome··--cJC alguém não lhe dê um peixe, 
ensine-o a pescar". Ê nessa base, nobre Senador Dirceu_ Car
neiro, que esta- País continuará, por muito tempo ainda, no 
limiar de uma convulsão social, é com ªrg9mentos desse tipo: 
orimeiro, barriga-cheia e; para depois, educação. 

Nobre Senador, a educação é absolutamente fundamen
tal; o resto é conseqüência. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Senador João Calmon, eu não 
disse_ que o primeiro problema do homem é o número urn; 

• o segundo é o número dois; o terceiro é_ o número-três, O 
homem é u.m conjupto de situações que se compõem simulta
neamente; se V. Ex·' ficar numa só delas, vai destiuii o homem 
c não resolverá o seu problema. Quéró dar um--exemplo físico. 
Se V. Ex• der prioridade só p·ãra o indicador, se ele pudesse 
crescer dois, três ou quatro metros de comprin:ten_tq!_ inutili
zaria a mão, porque nela eXiste uma relação entre·os dedos, 
e V. Ex" não pode considerar que a prioridade é só de um 
deles, V. Ex~ destrói as funções da mão. De ruodo_ que eu 
respeito a·sabedoria chinesa, mas considero a filosofi~ cabocla 
-de alimentar-se para poder ir às escolas- tão irtJ.pC?rtan~e 
quanto a chinesa, embora sejam mc:lis nova. 

O SR. JOÃO CALMON - Se eu pudesse reeditar o 
livro famoso de Afonso Celso -:-Porque me Ufano do meu 
País- confesso que não inclUiria, entre os motiVos para me 
ufanar da condição de brasileiro, qualquer dúvida sobre a 
prioridade. Educação é a prioridade principal, o resto e conse
qüência, nobre Senador. 

Mas desejo agradecer a contribuição que V. Ex" deu a 
este meu modesto pronunciamento, honrado agorá, ctlmo_o 
foi -com as -suas palavras, pelo aparte que concedo_ ao mestre 
dos mestres, o Senador Darcy Ribeiro, glória_ da Educação 
em nosso País. 

O sf. Darcy Ribeiro- Erriinerite Senador João. Calmon, 
nosso verdadeiro herói da Educação nesta Cas~ e neste País: 
Falo, Senador, para me solidarizar, co-mpleta, total e absolu~a
mente, com a indignação de V. Ex~ diante da irresponsa
bilidade social: total, do Fundo Social de Emergência proposto 
pelo Ministro Fernando Henrique Cardoso,_~poiado pelo Con
gresso Nacional. Esse Plano constitui um crime Coritfa o Brasil. 
Fernando Henrique Cardoso, cercado de um grupo de econo
mistas socialmente irresponsáveis --:- um deles chegou a afir
mar que ôão ·re<:àiihece qualqUer dever social do capital -
, cercado do que eu chamo Chicago Boys, propõe ao Brasil, 
e o Congresso _aprova, um Fundo criminoso. As crianças só 
fazem 7 anos de idade uma vez; e aquelas que completarão 
7 anos este ano, e já tinham muito pouco acesso à Educação, 
terão menos ainda, porque essesirresponsá\'eis decidiram tirar 
os recursos. tornando a Educação miriimamente pos~íX_el. E 
uma vergonha tpundial o gasto insignificante do B~asil com 
a Educação. O Brasil é - em toda a América Latma e em 
todo o mundo----:' um dos países que menos gasta com Educa
ção. É verdade, também, que o nosso País é o frac__asso mais 
feio do mundo em educação. Só- no interior da Africa, ou 
num lugar dos mais -pobres da América Latina encontra-se 
uma situação educacional equivalent~ a nossa. É _sabid_o que 
um povo que não se integra na alfabetização está margina
lizado da civilização, que é por essência letrada. Mais da meta
de das crianças brasileiras repetem duas ou três vezes _a P 
série, não completam a 4~ série primária, mesmo em São 
Paulo -e só quem completa a 4" série primária está alfabeti
zado, porque ,{liéança a capacidadt! de ler a flrri -de procurar 
um emprego eri1 um anúncio de jornal, escrever uma carta 
ou fazer urna conta; quem não alcança isso é, de_ fato, analfa
beto: apenas desenha o nome, não está integrãdo à situação 
letrada. Queril -se alfabetiza alcança o patamar fundamental 
da civilização;·Nada há no mundo de mais profissionalizante 
do que saber ler, escrever e contar. Entretanto, esses irresp_on-
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sáveis, em nome da luta contra a inflação, querem cortar 
na "carne" do Brasil. dificultando que a Educação atinja as 
crianças do nosso País. É incrível a capacidade dC jogar sempre 
sobre o povo, sobre_ os pobres e_ sobre as crianças a luta contra 
a inflação. 

O SR. JOÃO CALMON -É o Complexo de Herodes .. 

O Sr. Darcy Ribeiro - É o Complexo de HÚodes e 
uma situação terrível, nobre Senador, porque são economiStas 
que, de fato, têm a mentalidade de um contador. Quem é 
o contador? É o sone_gador de imposto; é aquele que está 
interessado no l_u_cro do patrão; é aquele que não tem nenhuma 
sensibilidade para com a necessidade da Nação; que está sem
pre conivente com o empobrecimento do Estado, com o empo
brecimento do povo, a favor dos ricos. Foi essa mentalidade 
que inspiro_u o nosso confrade, o nosso _companheiro, Fernan
do Henrique Cardoso, p;ara a elaboração desse Planq terrível. 
Que se lute contra a 1nhaÇá6 -é rnctispensável lutar contia 
ela --mas quem é que não sabe, neste País, que a causa 
da inflação é a correção monetária, t..iina lnve-ilção nef~sta 
de outro economista? É a correção monetária- que faz com 
que bilhões de dólares_ não entrem na economia,_ deixando~se 
de construir casas, fábricas ou empresas por- questões de eSpe:..-
culação imobilíária. Cada pessoa que tem um dinheirinho in
veste, devido à corrcção monetária. E o G_ovêtnó maiítém 
essa situação. Os economistas não fazem nãd-a para -mudar 
esse quadro porque não querem prejudicar OS banqueiros, 
que quadruplicaram a sua participação na e·c6ll0ihia naCional. 
Nada se faz contra os banqueiros. Até esta Casa deixou-âe·-
impor aos banqueiros o reajuste da alíquota dÕ Imposto cte 
Renda, mas a impós ao contribuinte particular. Essa é a menta
lidade que instrui essa situação nefanda, que é adiar a aplicação 
da quota constitucional proposta pelq_ n_obre senador Jo"ã_O_ 
Calmon, dos 18% oe gastOS federais com a- Edllcação. -

O SR. JOÃO CALMON - E eu pretendo' aumentá-la, 
agora, na Revisão ConstitucionaL 

O Sr. Darcy Ribeiro- Ê a minha idéia, tambt!m, ele~á-la 
para 20%. Alem disso, querem tirar, ou tiraram, de fato, 
o saláriO-educação. Isso é um absurdo. Na maior parte dos 
Estados, 90% a 97% dos recursos de Educação são gastos 
com o pagamento dos professores. O dinheiro _livre para a 
compra de livros e reformas de escolas era O- do salário-e
ducação, distribuído por uma série de critérios nacionais muito 
importantes. Também esse dinheiro está sendo iirado. Sena
dor Calmon, o que estão fazendo é prejudicar, é condCnar 
ao analfabetismo, à criminalidclde, à miséria ·urna geração de 
brasileiros já prejudicados pelo descaso hist6rk-O do Brasil 
com a Educação e, agora, mais profundamente ainda, porque 
não conseguirão sequer aprender a desenhar o nome - o 
que se denomina rio Brasil de alfabt:tizado. Quero registrar. 
diante do Senado e de toda a Nação, o meu_protesto contra 
esses critérios antinacion-aís, anti-sociaiS; anttp"ô[>Ulares que 
inspiram esse Fundo Social de Emerg~ncia. MCU.s parabéns 
pelo seu pronunciamento, Senador C3lmori: 

O SR. JOÃO CALMON- No&rc-Sénaifórbarcy Ribci: . 
ro, V. Ex~ tem uma autoridade extraordinária; sou apenas 
um lutador da Educação. vivo na planície, mas V. Ex~ é um 
astro de primeira grandeza--dessa causa, de maneira que o 
seu apoio tão veemente à tese que estou defenO:endo repre
senta, para mim, um novo c poderoso estímulo para que eu 
continue ~esta batalha. ' 

Nobre Senador Darcy Ribeiro, V. E.x" .conhece uma cole
ga eminente sua, professora Guiomar NamO- de Melo, que 
foi Secretária- Municipal de Educação do _Prefeito Mário Co
vas, do glorio.so PSDB. O Senador Mário _Coyas, corno todos 
nós sabemos, é _u~ dos .hol"!leJ1s públicos mais notáveis do 
País. 

A Professora Guiomar NariiO de Me-Io, hÚje cont~~tacta' 
pelo Banco Mundial para atuar na área de Educação, revelou, 
num inesquecível depoimento em uma das reuniões da Comis
são de Educação do Senado _Federal -da qual eu era Presi
dente e V. Ex• prestou ur:n _depoimento - que naperifcria 
da capital de São Paulo, daquela megalópole. que hoje é 
a 2• do mundo depois de Tóquio, já superou Nova Iorque, 
havia, naquela época, esc.olas que funcionavam em 4 e 5 turnos 
diários. 

O Sr. Darcy Ribe_ir.o~:::- Permita-me uma breve interfe-: 
rência, nobre Senador João Calmon. Tumo que o Brasil não 
sabe, mas é uma invenção brasileira, é uma "doidura'' brasi~ 
leira. Não há escolas de turnos no mundo. No mundo inteiro, 
cada escola tem um turno só. O aluno é aluno de tempo 
integral, e o professor é professor de tempo integral. Essa 
foi uma invenção brasileira para atender ao crescimento dá.
cidade. Uma invenção que seria uma coisa provisória- e que 
se p~rpetuou. A escola de turnos~- um_ crin:te. porque pá"ra 
a cnança que vein de uma família que Já estudou. a casa 
é o __ seu_ segundo turno, ela estuda em casa. En.tre_tanto, a 
criança cuja famnia não estudou - e é o caso de 80% das 
crianças brasileiras- ela necessita, como as crianças japone
sas e as crianças do mundo inteiro, de escola de dia completo. 

O SR. JOÃO CALMON - Por isso V. Ex'' tomou a 
iniciativa de lançar o programa de CIEP, apoiado pelo Gover~ 
nador do Estado do Rio, Leonel de Moura Brizola. 

Nobre Senador Darcy Ribeiro, quandO fui repetir esta 
declaração da Professora Guiomar Nãmo de Melo, em hofáiio 
de no ti vagos, meia-noite, na Rede Bandeirantes de TelevisãO, 
estava presente no estúdio também o nosso ex-colega Sóion 
Borges dos Reis, hoje Vice-Prefeito e Secretário Municipal 
de Educação, da Capital paulista, cujo Prefeito é o Sr. Paulo 
Maluf; ele me pediu um aparte e desmentiu; de maneira vee
mente, a afirmação _da existência de escolas de 4 .a 5 tUrnOs 
na periferia da Capital de S3.o Paulo. - - -

Estava também presente no estúdio _a nossa colega de 
São Paulo, Parlamentar çfas mais importantes na Comi5:5ao 
de Educação da Câmara, Deputada Irma Pas~_oni; que me 
pediu um aparte e declarou: __ Nobre Senador João Calmon, 
a irifc;)rmação que V. Ex• :acaba de_ profeiir é inteif3.mente 
verdadeira, porque fui pro'fessora de uma dessas escolinhas 
com 4 a 5 turnos. -

Nobrt! Senador Darc:{Ribeifo. óbserv-el que V. Ex" fica -
dominado. como cu, por uma ira sagrada contra esse crime 
que se está querendo cometer no Brasil: tirar dinheiro da 
área de Educação para ser utilizado em outro se to r.- Estou 
absolutamente certo de que esse Plano terá de ser modifiCado 
no segundo turno. 

Tenho o maior respeito e a maior admiração pelo Ministro 
Fernando Henrique Cardoso. Esse pronunciamento de S. Ex~ 
no plenário do Congresso ~a.cional •. pode encher de orgulho 
estadistas de qualquer país do mundo, inclusive do mundo 
desenvolvido. Mas Fernando Henrique Cardoso. em nenhum 
momento, pode aparecer aos olhos da Nação- e não é essa 
a sua intenção- como cúmplice de um crime cori{r_a o Bi'asil 
que afetaria a atual e as futuras gerações. 
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É com esta afirmação, nobre Senador Darcy- Ribeiro, 
que encerro este pronunciamentO; reafinTiando a minha certe
za de que vai ser fulminada a tcntativ~ que tem vários aspectos 
meritórios, mãS Gue só na área da educação a compromete 
irremediavelmente como um nefando crime contra a atual 
e as futuras geraÇões de nosso País. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr.João Ca/mon, o Sr. Cha
gas Rodrigues, 1" Vice--Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é Ocupada pelo Sr. Lucfdio Porte[la, 
Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedq a 
palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro. 

- - -- ---
0 SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB - SC. P.ronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, eu queria trazer- algumas reflexões ao Plenário 
do Senado sobre o momento que estamOS enfrentando atual
mente, do ponto- de vista político no Brasil, especialmente 
do ponto de vista da economia e da política proposta pelo 
Ministério da Fazenda. 

Nós já registramos, durante essas últimas décadas, _a su
cessão de titulares que administraram a Economia do País, 
assim como de personalidades vinculadas ao m~ndo econó
mico, de formação economista, e durarite todo esse deSdoPrar 
nós verificamos que a economia: brasileira exige rn,a_is do que 
um técnico em Economia no Ministério da Fazenda, como 
titular. 

A economia brasileira tem componentes políticos muito 
importantes que devem ser levados em consideração em qual
quer plano. Há componentes sócio-econômicos no sentido 
mais abrangente, e, portanto, quando ela é confiada a titulares 
de form-aÇão económica, economistas de pfófissãó, estes, aos 
primeiros números _que fogem ao seu controle, entram em 
pânico, e a -sOlução que tem dado para os problemas que 
alarmam o País normalmente são formulados através de políti
cas apresentadas à Naç~o sob forma.. de ''pacotes", na sua 
maiOria absoluta, impostos à Nação. - -

Este procedimento é exatamente_porque aos técnicos da 
economia falta-lhes a flexibilidade política para negociação, 
e não tendo este instrumento, absolutamente fundamental, 
acabam impondo seus pontos de vista, suas idéias, em função 
do pânico que proclamam e, as~~. justificam as suas medida~·-

QuerO registrai que, pela primeira vez, desde 1964, o 
Ministério da Fazenda, através do seu Titular, propõe um 
plano ao Brasil para retoma_ro cr~sci!llento,_para combate_r 
a inflação, a política injusta da concentração de rendas _e_ o 
desarranjo do setor público, é proposto--um plano ao País 
para discussão. Não é imposto, é proposto, e também creio 
que proposto no tempo apropriado, 

Registrei vários economistas se pronunciarem sobre a 
inoportunidade de apresentar plano agon:t, afirmando que o 
Ministro da Fazenda havia perdido a ocasião, e agora coloca 
o plano fora do moJllento apropriado. 

Tive oportunidade de ou~ir vários economistas se pronun
ciarem sobre a inoportunidade de se apresentar planos agora. 
Afinriam que o Ministro Fernando Henrique Cardoso perdeu 
a oportunidade de fazê-lo, colocando o plano em prática fofa 
do momento apropriado. Quero registrar exatamente que os 
economistas medem o tempo mais pelos parâmetros matemá
ticos do que pelos parâmetros político-sociaiS. O Ministro 
Fernando Henrique Cardoso, que· é soCiólogo de formação, 
mas passou por escolas de Economia que debateram questões 

_globais - refiro-me particularmente à CEPAL, na América 
Latina, e também a outras, em diversas parte dos mundo 
- teve a sensibilidade de captar o tempo pOlítico -nece-Ssário 
para apresentar à Nação essas ·medidas, e o fez paulatina
mente, sém surpreendê-la. E com o tempo político necessário, 
particularmente para o Brasil, que tem uma dimensão territo
rial avantajada no contexto das naçõés, esse plano foi sendo 
debatido, discutido, e~aminado e foi-se transformando não 
segundo a vontade do Ministro Ou do GovernO, mas segundo 
a vontade d~ forças políticas que agem no Parlamento, porque 
o mesmo foi enviado para cá. 

Registro esse conjuntO de pfocedimentos como algo que 
nos assegura que o nosso País, depois de ter passado pela 
Constituição de 1988, que foi um ganho extraordi~ário em 
termos de cidadania- e o povo brasileiro coiTieçou a exercê-la 
- alcanÇo·u vários aspectos positivos, inClusive o resgate mo
raL Tínhamos acabado de alcançar o estado de direito, a 
cidadania, e começamos a dar os primeiros passos J;UffiO ao 
resgate moral, cujo primeiro ato contundente foi o impeach· 
ment do Presidente da República; o segundo, igualmente con
tundente e doloroso para nós, parlamentares, foi a Comissão 
Parlamentar de Inquérito do Orçam~nto, cujas conseqüênciaS 
ainda tramitam neste Congresso Nacional, oferecendo vários 
desdobramentos, como temos tido oportunidade de acompa
nhar todos os dias. 

Esses aspeçtos delineiam carni_rihos, parâmetros, referên
cias, dq .País.que queremos_construir .. Apes3;r Qe doloroso, 
o episódio da CPI do Orçamento é de extraordinário valor 
para o nosso País. Aqui estamos trabalhando numa verdadeira 
autopunição, ou numa autocorreção. Diferentemente da Itá
lia, onde o Parlamento está sendo investigado pelo Judiciário, 
com constrangimentos muito mais graves, nº Brasil;o pi-ópriO 
Parlamento assume a sua: :respOnsabilidade perante o País e 
opera essas correções. 

Trata.:s-e de um momento de amadurecimento para os 
políticos do nosso País~ bem como para a sociedade, uma 
vez que os Parlamentares são eleitos pelos votos dos cidadãos 
brasileiros. Portanto, a cassação de algum Parlamentar é corre
ção do equívoco que a sociedade cometeu ao escolher o dito 
representante._ 

Sei que muitos- fatos_ influenciam, distorcem e mascaram 
um pfocesso eleitoral; muitas vezes ô eleitor não é inteira
mente CUlpado por fa_lhas que comete no processo de escolha. 
Mas é importante também que assuma parte da sua responsa
bilidade. Considero que lhe cabe alguma. 

Nesse ambiente, já é'página virada aquele momento em 
que víamos os joverls brasileiros na fila do passaporte para 
abandonar o País; a saída para jovens brasileiros _era o aeroR 
porto. Retomamos a autoconfiança:, aos poucos, no nosso 
País. Fazemos comparações, reconhecemos as nossas mazelas, 
mas temos consciência de que essas distorções e_ mazelas nós 
mesmos temos que coriigi~las. Não são os japoneses, não 
são ·as chineses, não são os ameriCanos que vão ·cortigfr oS 
nóssos problemas e os nossos defeitos; somos nós mesmos. 

Gastou-se o vocábulo •:Japão" de tanto ser citado como 
o-melhor exemplo de economia mundial. Pois o melhor exemR 
pio de economia muridí~l do ponto de vista ~stritamente eco
nômico está em. crise. Há dois anos o Japão está em recessão; 
teve, no ano passado, o Produto Interno Bruto negativo. A 
Europa, citada como exemplo de Primeiro Mundo, está mer
gulhada num processo de desemprego que nunca antes foi 
alcançado: Espanha 20%, França 11%. A média européia 
é de 11% de desemprego. Inflação, na Alemanh'!_? de~~o

. nhecida para essa geração, está a "at'orinentar o Processo de 
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integração. Inclusive a Comunidade Económica Européia não 
está podendo cumprir uma parte substancial do Tratado de 
Mastrich, que previa a unificaÇão da- moeda -européia. Essa 
medida foi adiada para depois do ano 2000, em virtude dos 
custos dessa integraÇão- trilhões de dólares-~ as condições 
da Alemanha Oriental. - --

Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio que outras partes 
do mundo podem nos inspirar para algumas decisões e alg~~s 
caminhos, mas tenho absoluta certeza de que nos cabe a res
ponsabilidade de decidir como encaminhar nÇl_ss_as açóes para 
atingirmos o objetivo de Nação _que tanto queremos alcançar. 

Quero crer que não passa pela cabeça da juventude brasi
leira que_a melho_r opção para _-o _se~_f_~turo ~st_á n~ exte_~i_()r. 
Creio que o momento que estamos vivendO já é um forte 
indicador para assegurar a;os jovens que o melhor Iu_gar para 
eles é aqui mesmo, no Brasil. Este é o melhor lugar do mundo. 

Portanto, com esse conjunto de parâmetros a-pontados 
e uma forte vontade de resolver os nossos problemas para 
que possamos nos engajar no processo produtivo, distributivo 
e mais justo, é que ·querO fessaltar, chamar o Plano do Ministro 
da Fazenda para a estabilização-da economia como oportuno 
e apropriado; apropriado pela forma que foi proposto, para 
ser discutido, examinado, avaliado e, finalmente, decidido. 
E qUanto a esse pretexto, ·que-durante muito tempo se usou, 
de que a responsabilidade pela inflação é ~o_ Poder P~~liç:o, 
originária do défícii públicf?_, agora temos_ política concreta 
para eliminá-lo. Uma vez O-rdenadas as contas públicas, pode_
remos ter pelo menos e-sse defeito e essa--Sempre desculpa, 
utilizada como ausente do quadro, para resolvermos a questão 
da inflação. -- -

Quero dizer- também que se o Plano FHC for encami
nhado desse modo ·e fo( bem-sucedido --:- e ele tem tudo 
para sê-lo - teremos um aumento d_e demand3 ainda no 
primeiro semestre deste ano e seguram~nte_ um aumento subs
tancial no segundo semestre, porque o primeiro resultado 
desse plano será um aumento do poder aquisitivo dos salários, 
pela queda progressiva da inflação. __ _ 

Creio que podemos nos preparar para aumentar a nossa 
produção, principalmente de bens de consumo corrente, a 
começar pela comida, porque se o plano for vitorioso, como 
desejamos que seja e alcançar os objetivos, que facilmente 
alcançará, se as medidas que o Congress9' Nacional qeve tom~r 
forem tomadas, teremos imediatamente o início, ainda muito 
modesto, de uma retomada de dístribuição de riqueza no nosso 
País. E todo o conjunto que nós,_ no Congresso, do ponto 
de vista tributário, aprovamos _ _foi exatamerite no serltido de 
tributar os mais ricos, aqueles que têm maís dinheiro, aquel~s 
que, durante todo esse período inflacionário foiam- eXp-ropria
dores, principalmente dos mais pobres, dos trabalhadores, 
dos assalariados e dos assalariados menores._ 

De modo que é com essa visão o-timista e- segur.ã d~ que 
o titular do Ministério da Fazenda, Fernando Henrique Cardo
so, está construindo o patamar e os parâmetros necessá-rios 
para mudarmos de modelo especulativo, onde -como aqui 
há pouco foi dito - toda a poupança, por mais ~~_desta 
que tenha sido, do povo_brasileíro acabou sendo -Canalizada 
para um processo especulativo e não para um processo de 
construção, de produção de _bens para a nossa economia. 

Diante desse quadro, talvez o primeiro problema que 
vamos verificar seja o de que o sistema fírianceiro vai erifrentar 
uma das suas maiores dificuldades, porque todo processo espe
culativo está assentado na alegria do sistema finilnceiro~ Sabe~ 
mos que banco, aqui no Brasil, com inflação abaixo de 10%, 
começa a se dar mal, e a 5%_ a maioria quebra. 

Hoje, esse setor financeiro participa com 14% do PIB. 
_o _que é uma exorbitância e um exagero insuportável. Esse 
setor tem que diminuir esse nível de participação para patama
res mais realistas e mais compatíveis com uma economia pro
dutiva e constrUtiva. 

De modo que vejo bons momentos. O debate no Coo~ 
gresso continua quente, a temperatura política está alta, e 
é bom que assim seja, mas o mais importante e o melhor 
de tudo isso é que esse ambiente seja democrático, que todos 
possam opinar. que todos possam participar através dos canais 
legítimos que a democracia vai criando, construindo e censo~ 
lidando. 

É o que desejo para o meu País, para o nosso País: 
que ele encontrc·o se·u caminho, que tenha a felicidade, sem
pre, de ter personalidades do nível, da estatura e da sensibi~ 
lidade do Ministro da Fazenda, Senador Fernando Henrique 
Cardoso, que é capaz de propor um plano democrático e 
vir atrás dele, no Congresso Nacional, discutir com todos, 
negociar. recuar, avançar. e isto não é para um economista 
profissional da Economia, mas. sobretudo, para um político. 

O Sr. Levy DJas - Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Com todo prazer, ouço 
-V. Ex~ · 

O 8~. Levy Di;_s - É pe-~a que 0· .SenadO não esteja 
com o seu plenário lotad_o para ouvir o -pronunciamento de 
V. E-XY -Sempre entendi qUe -o que tem faltado em nosso País 
é patriotismo, é o amor verdadeiro pela nossa Naçã_o. No 
que tange ao Ministro Fernando Henrique Cardoso, que V. 
Ex" coloca como um patriota, quero dizer-lhe que sempre 
fui admirador do Senador Fernando Henrique Cardoso, e 
quanâo cheguei ao Senado -disse isso a S._ Ex~ Causou-me 
grande estranheza, Senador Dirceu Carneir?, quan_~!)_, a~_ as
sumir o· Ministério, s: EX" declarou: - Esqueçam tudo o 
que falei e que escrevi até hoje. Confesso que me deu uma 
grande_ tristeza P'?~que_fiquei a pen~ar como eu pode~~a ~n_ter
pretar essa frase. QU.anâó uma pessoa vive mais de meio século 
fazendo afirritações e pronunciamentOs numa determinada li~ 
nha de pensamento político e assume a cadeira de Ministro 
pedindo que esqueçam tudo o que disse_ anteriorme-nte, fico 
pensando se o que foi dito até aqui era falso ou verda~eiro 
e se, daqui para frente, será falso ou verdadeiro .. Sincera
mente, procuro sempre verificar o comportam-ento de S. Ex• 
como político, como Senador e corno Ministro. Por que eu 
disse que em nosso País tem faltado tanto patriotismo? Porque 
quando está sentado na cadeira de Ministro um cid~~ão com 
pretensões políticas, o comportamento do Congresso Nacional 
é um. Acredito que o cidadão que ocupar hoje a Pasta do 
Ministério da Economia, 'como ocupa hoje o Ministro Fernan
do Fernando Henrique Cardoso~ a primeira atítU-de que tem 
que tomar é rasgar a fjcha pa_rt.i_dária, para que possa conduzir 
com absoluta segurança o proce·sso, que, não tenha dúvida 
alguma, é a coisa mais importante que o nosso País tem hoje, 
essa luta brutal, essa luta tenaz, essa luta tão difícil de comba
ter, que é a inflação. Vote:rCom-o pacote ha expeCtatiVa de 
que o Ministro possa realmente conduzir a ~conomia do País 
para o bem do povo brasileíro. Gostaria de saber de V. Exa, 
que fala com tal segura~ça do comportamento do Ministro, 
como o nobre Senador interpreta essa frase. 

O SR, DIRCEU CARNEIRO- Senador Levy Días; que-. --'.c=c"·· 
ro lhe assegurar que isso não _corresponde, absolutamente. 
ao comportamento do Ministro ou à convicção do Ministro. 
Nunca ouvi, nem da imprensa nem de sua voz, essa afirmação. 
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O Sr. Levy Dias -Ela foi largamente divulgada pela 
imprensa. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Talv"'z tenham sido apro
veitadas círcunstâncias. É precíso situar as observações no 
contexto cm que elas aconteceram. 

O Ministro Fernãndo Henrique CardosO 'tem uma forma
ção conhecida de todo o povo brasileiro. Aléin de ser reconhe
cidamente democrata, solidário, é~~-C2..z_ t~m uma formação cos
mopolita- foi professor. de Várias universidades do mundo 
-e é respeitado em todo o mundo civilizado e acadêmico. 
S. Ex• não faria essa observaçãq 1 Sei;Iador Levy Dias, até 
porque negaria tudo o que é essa pcrsoilalidade. E nesSe 
aspecto não há nenhuma possibilidade de que isso tenha sido 
dito, na sua expre~sãç ~p._ai(!r, CÇ.QlP y. EX"~traz a este debate. 

O Senador Fernando Henrique Cardoso contirwa a man
ter todos os compromissos sobre os quais escreveu, falou e 
pronunciou Cm suas palestras, não só no Brasil, mas também 
fora do Brasil. 

.Portanto, V, EX''_pode ficar tranqüilo que lá se encontra 
um Colega nosso que tem essa bagagem e o compromisso 
com ela. 

O que pode ser_considerado, nobre Senador, _é que as 
fofmulações teóricas, as de natureza acadêmica, não se vincu
lam a uma generalidade específica. Como generalidade, essas 
coisas podem ser propostas, mas quando se trata de uma 
realidade específica, típica, tópica. aí, àS veZes, as teses acadê
micas não se aplicam. Não posso aceitar _essa_ observação de 
V. Ex'- feita de modo generalizado- como verdadeira. 

O Sr. Levy Dias- PermiteMme V. Ex" que eu conclua, 
nobre· .Senador? 

~O SR. DIRCEU CARNEIRO -Pois não. Ouço V. Ex• 

. O-Sr. Levy Dias...:.... Nobre Senador Dirceu Carneiro, eu 
queriâ· ap-enaS ·en-cerrar voltandci a dizÚ que o_ nosso País 
precisa de um cstadísta.-Talvcz o Sr. Senador Fernando Henri
que Cardoso possa vir a sê-lo, mas quando o p-olítico, o parlaM 
mentar, o homem que precisa de voto_s está aqui neste plenáM 
rio, su·a atuação é uma- era o que eu queria dizer- quando 
este mesmo homem- está sentado na _cadeira de Ministro, é. 
outra. O exemplo específico é a qúeSdio do salário mínimo. 
Com~)Senador, como político, oex-Senador e atual Ministro 
da Economia Fernando Henrique Cardoso pleiteou e lutou 
por um salário mínimo de 100 dólares. Como Ministro contu
do, lutou desesperadamente para que o salário mínimo não 
atinja 100 dólares - 100 dólares no dia do pagamento; com 
uma inflação de 50%, não adianta fixar 100 dólares no dia 
1" pOrque seu poder de compra, no final do mês, será mui_to 
menor. Então, o que _quero deiXar bem claro, nobre Senador 
Dirceu Carnc"iro, é que, a meu ver, tem f~ltado mais coragem 
poi parte dos nossos dirigentes. O COngresso não tem neg_ado 
a nenhum Presidente da República os ~nstrumentos neces
sários_ para conduzirem ·a economia do :e~ís. E isso a história 
tem demonstrado. O Congresso, naturalmçnte, é o Poder 
mais atacado, mais iltingfdo, porque é o Poder político_mais 
fádl, mah fraco e, como o mais fraco. é -o mais atingido. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- É o mais visível. 

O Sr. Levy Dias- O mais visível, exatamente. Mas o 
Congresso tem sido extremamente patriota na votação das 
matérias que o ExecutivO nos tem enviado. Tanto o Presídente 
Sarney como o Presidente Fernarrdo Colior e o Presidente 
Itamar Franco enviaram matérias ao CongreSSo; hã uma luta, 
uma discussão tremenda, mas na hora "h" o Congresso tem 

propiciado a esses Governos os in·s~rumentq~s de que necesM 
sitarn, como o fizemo-s esta seinana -e. tenho certeza, vamos 
repeti-lo no dia 23. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Eu concordo com V. 
Ex·' no que se refere ao Congresso. Realmente,_ os planos 
.mais autoritários, mafs impositivos, mais ousados tiveram. 
aqui no Congresso, apoio. Afinal, o Con-gresso nunca negou 
instrumentos ao Executivo, nessas últimas décadas, para que 
ele pudesse executar suas políticas econômí_Cas, Os serviços 
públicos de sua responsabilidade e todas as questões do dever 
governamental. 

Por outro lado, queria registrar que a pretensão de alcan
çar salários de 100 dólares é inteiramente cabível, justa, ainda 
que seja um tanto quanto teórica. E exemplifico essa obser
vação comparando o saláriO mínimo brasileiro com o argen
tino .. O salário mínimo brasileiro fica em torno de 60 dólares 
-vamos raciocinar assim. grosso modo-; o salário mínimo 
argentino equivale a 250 dólares. Mas, na Argentina, pouquís
simos ganham 250 dólares. Os salários dos trabalhadores estão 
na faixa de300. 350 a 400 dólares .. 

O Sr. Levy Dias- No Parag~af também. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -No entanto. na Argen
tina, o trabalhador que recebe _250 dólares vive muito pior 
do que o trabalhador brasileiro que recebe 60-dólares. porque 
lá o preço da comida é maior. o preço do transporte é maior, 
o preço da habitação -é maior, e afinaJ os 250 dólares acabam 
valendQmenos do que os 60 dólares do Brasil. 

Por conseguinte, .eu diria que como valor nominal é muito 
interessante, mas como prática é pre-ciso estabelecer parâme
tros reais. 

- Quero também lembrar que no final da década 60 e início 
da década d~ 70, países como a Coréia, Singapura, Taiwan 
e outros da Asia ti'nham salários de 40 a 60 dólares, enquanto· 
que nos Estados Unidos eles alcançavam mais de 1000 dólares: 
de 1100 a 1200 dólares .. Isso significa. mais urna vez, a relativi
dade de dólares em termos de salário. Depende das condições 
do país, da situação económica e do poder aquisitivo que 
tenham os 60 dólares ou 100 dólares. ~ 

_V. Ex" tamb~m considerou que o Ministro da Economia 
deveria rasgar a sua filiação partidária. 

O Sr. Le~:y Dias- Como um ato. patriótico. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Gostaria de ponderar 
o seguinte: o Ministro da Economia não é uma personalidade 
que responde por si só. O que dá garantia para a Nação, 
além do caráter e da personalidade do Ministro, são seus 
avais, a sua base, a sua corrente de pensamento ou a sua 
inserção na sociedade. Pois bem, acho que os Ministros têm 
de ter cor político-partidária, para que o partido, ao qual 
eles pertencem, possa lhes oferecer o respaldo para que a 
Nação e --ao conhecer o partido, que, supostamente nacio
nal, está presente em todos os Municípios em todos os Estados 
-possa examínar o pe-rfil, o programa, o comportamento 
dos seus membros. É o grande aval do Ministro. 

Portanto, ele precisa, ele necessita de ter uma inserção 
mais ampla na --sOciedade para não representar a si mesmo. 
Ele representa um partido,_ uma corrente política, uma cor
rente de pensamento, e essa corrente toda responde perante 
o País; embora. no caso especial de Fernando Henriql:le Car
doso, S. Ex~ fique muito acima dessa cOndição_! porque, na 
realidade, o ex-$enador não é um Miriistro do Partido_ a que 
pertence, o PSDB. S. Ex~ é um Ministn> que está numa situa
ção sui generis, numa condição de responsabilidade _muito 
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além do que um partido político possa lhe oferecer. Acho 
que a democracia passa por esse tipo de perfil para-alcançar 
a estabilidade que queremos. 

O Sr. Levy DJas- Desejo concluir, Senador Dirceu Car
neiro, sem pretender ferir o brilhantismo de seu prOimncia
mento, que tem sido extremamente útil para todos nós. Mas 
gostaria de concluir dizendo apenas o seguinte. Talvez a minha 
coJocaç~~ .. rasgar a ficha.'' s~já um pouco fort_e, mas que o-ao
saia o Ministro da Econoffiía distribuindo cestas básicas! Era 
o que e!!- queria dizer. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Eu gostaria de lhe afirmar, , 
que S. Ex~ não fez isso._ ·- · · · 

O Sr. Levy Dias- Que o MiniStro -aã-:Ecoiiõriiia não 
seja um candidato em potencial! Isto é, naturalmente o Minis
tro pode vir a ser ca~?-didato amanhã, sem problema nenhum, 
com o apoio de todos, aliás. Nós buscamos o_ quê? Um cami
nho. Se o Ministro consegu:~r_ COnstruir eSse .. caritinho, ·s.· Ex: 
é naturalmente um candidato em potenciaL Quero deixar bem 
claro essa postura. Verifiquem"os~ por exern.pro, a postura 4,o_ 
Ministro ·Walter Barelli em relação ao salário, antes e __ depois 
de ser MiníStro. Por isso digo que é lamentável V. E0 estar 
falando para um plenário- VaZio, porque este é um debate 
interessante. Precisamos de pOstUras corajoS"a,s dos MiriiSti:os, 
necessitamos de MinistrOS qU.e-faleril ã Verdade e que tenham 
coragem de enfrentar as JllaiS difíceis- sihlã"ções. Ontem-, fm~-. 
pressionei~me muito conf a pO"siÇão do Depli"iado -Nelson JÕ~ 
bim, porque S. Ex~ advoga urna tese que_ é ccmsiderada~ pela 
maioria dos vereadores deste País, injUSta,- e S. Ex• manteVe 
a sua postura diante dos" vereadores, quase: apanho'u, mas 
S. Ex~ a manteve. PreciSamo"s de atitudes a~im, verdadeiras. 
e corajosas. Todos sabemos que o President~ da República, 
o ex-Senador Itamar Franco; não tem muita apetênciã p3.ra 
governar. Entretanto, o Ministro Fernan-do' Flenrique Cardo
so, hoje, está numa posição privilegiada, te'm tudo na mão 
para conduzir este País, comO V. Ex~ aCabá. de dizer, o País· 
da nossa juventude, o País que a nossa juventude tem que 
abraçar. Eu pertenço a um Estado produtQ( de alimentos, 
um Estado onde os em-presários vivem caril '"O cabelo cheio 
de terra vermelha da poeira das lavouras. Com tranqüilidade 
e segurança é que digo qu~ temos um País extremamente. 
forte, muito mais forte do que o povo brasileiro possa ima-
ginar. - -

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Estou inteiramente de 
acordo com V. Ex• 

O sr. Levy Oi8s- O" que estamos prêCí5'árido, urgente
mente, é de um governo que não atrapalhe. Dou aqui o meu 
voto de confiança, mais umávez, ao MinistrO Fernando Henri
que Cardoso, qu·e prometeu não instituir paCOtes e tem condu~ 
zido a ec·onomia: até agora sem instituHos.- · ' - -

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Senador l.evy Dias, que
ro afirmar, porque V. Ex• fez uma referénci2: a cestas básicas. 
distribuídas pelo MiniStro, e já vi na impietfsa algo sobre 
isso, que o Ministro Fernando Henrique Cardoso não foi diStri.: 
buir cestas com interesse eleitoral; pelo contrário, S. EX" aten
deu a um convite de Governadores do PFL e· de outros Parti
dos; não_ me lembro bem dos Partidos dos óútros Governa
dores qo.e estiveram presentes, mas segurariie~te eram dois 
ou trés que, juntamente com o Ministro, execUtaram simboli
camente um programa em que o Ministério d~ Fazenda tinha 
a sua parcela de responsabilidade; dos Govefíiádores presen
t~s ao ato, a maioria era de adversários do Ministro. De modo 

que não é eleitoreira essa atitude do Ministro ter participado 
desse ato público. -

_O Sr. L_evy Dias..;_ Muíto Obrigado. 

O Sr. NeY M8fanhâo~ V. Ex~ me-permite um apa~te? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Dirceu Carneiro.·_ V. 
'Ex~ traz hoje para este plenário vazio - temos apenas como 
ouvinte ·o nosso Senador Levy Diás, ·auténtico representante 
do Mato Grosso do Sul que conhece profundamente os proble
mas administratiVos, porque ser prefeito hoje, fora de São 
Paulo. _éser misSionário,:como éu tainbém Já fui-: o débtlte 
eni-torno do Plano do Mil).i~tro Fernando Henrique Car_<;ioso. 
Tõdos nós, brasileiros, torcemos pata o fim desta inflação 
que· está matando, fazendo morrer de fome trinta e tantos 
milhões de brasileiros, só no meu Nordeste, quase quatorze 
milhões. Todos nós conhecemos a figLira.do Senador e 'Mín"is
tro Fernando Henrique Cardoso. Quando no Governo do 
Presid~J?.te Collor as_sumi a ~iderança d,o Governo, eJ.:I-tJnha 
sempre contato com o nosso Senador,_ hoje Ministro_, ,qu.e 
nunca negou o seu apoio para aquilo _que fosse bom para 
o Brasil. Hoje ele está justamente no comando da economia 
deste País.-Sou um horiH:~·rn·, Senador Dirceu Carneíto;. q1_.1e 
conheci, acompanhei, participd dOs grandes problemas nacio
nais: a qUeda de Getúliâ, a tentativa dá n30-posse de JUsCelino 
Kubitschek, a renúncia de Jânio, a posse de Jango, a imPle
mentação" da ditadura; fui cassado, perseguido, acompanhei 

·de perto a volta da democracia. as "Diretas Já". a posse 
do primeiro Presidente eleito diretamente, o .séu impeach
ment, e estamos aqui hoje discutiil.do o que é melhor para 
o BraSil. o-plãno dó em'iilénté SenadOr é Ministro Ferilândo 
Henrique Cardoso e soa equipe foi aprovado em pdmeira 
discussão. Teilfio confiâ.nç·a nOs prOpó-sito.S "de s·. ·Ex· para 
o Brasil, acima da política. Se alguém disser que o Ministro 
Fernando Henrique está preparando esse plano para se locu
outra coisa qualquer, eu discordo frontalmente. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- V. EX' tem toda a raião. 

O Sr. Ney Maraii~o - Quei-6, ínciuslve, dar 0 meu 
testemun~o de que S. Ex~ esteve em Pernambuco,_ IJ.Q Muni
cípio de Aguas Belas .• n:dnha terra e de meus pais, acompa
nhando o início da distribuição das cestas básicas, .onde .o 
Governador é do PFL e nluitos políticos- quase a ·sua maioriil 
-são adversários do Ministro. -

0 SR. DIRCEU CARNEIRO - Muito obrigado. 
O Sr. Ney Maranhão- Senador Dirceu Carneiro, q~em 

de um escapa, cem anos vive. Vto Plano Bresser, acompanhei 
o Plano Funaro, o grande coice de burro que deram n:este 
País- o Plano Cruzado. Quando os Governadores do PMD B. 
num total de 21, saíram consagrados das urnas, o Plano C$tava 
afundando. Usaram o País, os eleitoies, para eleger um Parti
do. Não aceito que isso·acoriteça com 0-Minís"tro Fernando 
Henr:iq!le Car_dosO. Não podemos aceitar e não Pensarrios, 
nem de longe, nesse problema. Eu sou um homem que não 
vívo em ocimã dO -muro, ou é sim ou é não, porque quem 
vive em cima do muro é macaco ou é ladrão. Eu torço, a 
exemplo do Senador Levy Dias, para que este Plano dê certo. 
Mas não se trata só do Ministro Fernando Henrique Cardoso. 
Eu tive ocasião de falar aqui várias vezes- sobre o desperdício 
~ i_nfelizmente a imprensa não deu à questão o destaque 
devtdo - mostrando que este é o País do desperdício, é o -
País dos cartéis, dos oligopólios, pois apenas quatro-empresas 
-quatro, não são cinco, são quatro- domin~m em qualq~er 
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setor da economia do País, seja ele cimento, agriCultura. indús~ responderá de acordo com [IS circunstâncias do momento. 
tria leve ou indústria pesada. De qualquer setor. quatro indús~ Mas. se for agora. diria que não será candidato. 
trias ditam o preço. Com relação ao problema da agricultura. Não tenho nenhuma discordância. quando V. Ex' coloca 
eu tenho recebido _centenas de fax - V_ Exv t:: o Senador a estrutura económiCa âo País desigual, desequilibrada. o ligo~ 
Levy Dias também- i.ms fávoráveis ~ rl),_a_t~rfa __ que a Câniara polizada. Osoligopólios são urna prag~ na economia_._ OS ame-
aprovou, ou seja, a questão da cOrfeçãO mOnetária das dívidas rica nos também sabem disso. pOrque não conseguiram com-
dos agricultores, ou_t~~s_contra, mostrando que o Banco do bater os oligopólios nem com a·lei ahritrUSte. nem cõm as 
Brasil poderá quebrar se for concedida anistia aos agricultores._. medidas governamentais. Quem bateu forte nos oligopólíos 
Porque ocorre isso. senador? Porque não ternos um direciona- americanos foram os japoneses com os seus produtos. E. na-
menta administrativq. Isso vem _de b~!xo. ou seja. são os quele caso. os americanos tiveram que _dançar conforme a 
cartéiS que não aceit~rh~-e a ·agricultura que e~ tá s'rm comando._ música, mesmo sem gueixa. 
Por exeritplo, se V~ EX• pedir ao B"anco do Brasil. &O: Banco Em 1992. 50Çf da inflação foi provocada pela pressão·-
do NOrdeste ou a qualquer b::tnc!) di.nheiro Pai-a' pÍantar cem , dos preços pelos oligopólios, alguns até com a contribuição 
sacos de feijão. V._ Ex~ ieceberá o Pinheiro_. plantará o feijão.. do Governo. Em relação a 1993, não se sabe, porque os dados 
apurará o dinheiro e ficará devendo aO _Banco ,não.,cem_, mas não foram publicados. Portanto. sobre. esse aspecto. não tenho 
duzentos sacos de feijão. Essa é a verda_de. No meu Nordeste. nenhuma discordância. _ 
a situação é esta. O inesmo ocorrç_no Mato Grosso. Estado ·'QUanto á nossa realidade agricóla, trata-se de algo-real-
do Senador Levy Dias-e no_ seu Estado, nobre Senador, o mente lamentável. É que, no Brasil, de uns tempos para cá. 
de Santa Catarina. . . a agric~lwra foi consiclerada como_um produto.de prateleira. 

Precisamos resOIYCr esse problema. Temos. na Comis$áQ semelhante a outr9s que poderiam ter cobertura de seguro, 
de Assuntos Econômicos do S~nadq_da.República,_ um projeto . preÇos administrados ou cojsas dessa natureza. Se assim fosse. 
de minha autoria, já com parecerfã.vorável. TaJ projeto dispõe podefiam· suportar juros reais. C(>I'no' a agricultura n·ão é Um 
sobre ·o pagamento de díYidas meçfiaf]ie· o_ produto do agricul- produt9 regido pel3s regras econÇ>~icaS do prod~to de prate-
tor. se tomo o o·ctinheiro equivalente a rQQ_!llil ~acasde. feijão, Ieira. ela- está sucumbindo. porque ninguém no mundo susten-
paga córil.'as 100 mil saca·s·de feijã<;J. Q-ue ,s~ 9anem o B.anco o ta a agricultura. aos moldes da nossa. sem subsídio. E_ quem 
do Brasa·e outros b_ancos oficíais. Já dizia o_grande líd~~ fala que sustenta Mente, não fala a verdade. O Japão subsidia, 
chinêS, Mao Tse~tung: "Povo de barriga cheia não pensa em a Europa subsidia, os Estados Unidos subsidiam. E aqui. 
revolução". E um País como o nosso, a _quem Deus deu tudo no Brasil, a partir·do Ministro Delfim Netto, a agricultura 
de b_om, não-pode ter 30 milhões de brasileiros morrendo perdeu esse trato e. portanto. amarga com os dissabores da 
de fáme .o Precisamos de um Betinho. pa-ra distribuí i cesta hásicã desestruturação . dà. -descapitalização. Distribuir ces,tas de ali-_ 
ao niiserável, àquele que tem o que cómC~- ,Por 2 dias e passa meti tos é ·uma autoj)ynição da sociedade, porque não _cuidou 
28 dias ino'rrendo_ de fOin'e. A Cliii'l.a ·rem aperiaS fS%- de dos agricultores, dos produtores. principalmente daqueles que 
suas teria"s·agricultãveis;· 65% deSsas [erras prOduzem. ine- produzem a subsistência. 
diante à t~abalho braçaldo camponês. Ainda assim, ,esse país T~mos, portarito, muitos desafios. A cada dia, fii:ô niais-
abaste'ce 22% da população da terra. E nós. por que estamos otimísta com o nó'sSo País, porque vejo o pavo -brasil~fro 
desse jeito. Senador? Quando temos uma Sãfiã: de 70 milhões crescendo na ética, ·na crítica, na participação. Isso.é extrema-
de grãos, 30% ·se perdem no campo e nâ ladroagem dos arma- merite -positivo. Os' úrõs que os políticos cometerem ou as 
zéns~Aç sç çonstruí(el]l _S_~nco prédios neste País, um é jogado decisões equivocadas que tomarem. o povo haverá ae- corri-
fora, porque aproxiiriadamente 30% correspondem ao despe r- gi-las, pelas urnas, na oportunidade. ou pelas manifestações 
dício~ Nós. do Congresso. precisamOS rht{dar essas cOisas._ C o- de rua: - - - · 
mo disse· tnuito bem o Senador Levy DiaS, temoS que ter 
Deputados e Senadores que não aceitem. de maneira nenhu
ma. pat'rulhamento~ temos de enxugar as- leis para que possa
mos resolver os nosso·s· problemas. E o_Senador Fernando 
Henrique Cardoso, no meu entender. é ug~._a andorinha só; 
e uma andorinha só nãO faz verão. Queira Deüs -que esse 
plano dê. certo. porque. dando certo, s:era bom para todo 
o Brasil,· principalmente para o assalariado. É o que desejo 
ao Senador Fernando Henrique Cardoso. nosso_ Ministro da 
Ecoriml,.ia. mas tenho as minhas dúvidas._ 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Senador Ney Maranhão. 
agradeço as considerações de V. Ex" 

Quanto à candidatura do Ministro, quero dizer que se 
trata de um direito de cidadão. 

Percebi, nos debates e nas votações do Plano, que muitos 
não desejavam combate: a inflação, e sim ó Ministro. Muitos 
desejavam. mediante esse voto, mediante essa manifestação, 
a desarticulação do sucesso do plano, portanto, o fracasso 
do Ministro -leia-se fracasso do candidato. 

Ainda assim, creio Que não é o desejo do Ministro~·ser 
candidato. S. Ex· tem bem claro o que é mais importante. 
neste momento, para o Brasil: o Ministro ~ai cuidar da econo
IT'ia. Se, por algo imprevisível, exigirem-lhe a candidatura, 

O Sr. Ney Mafanhão - Permite-me V. EX" um aparte. 
nobre Senador Dirceu Carneiro? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Com prazer. ouço V. 
Ex\ nobre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão -Complementando a exposição 
que V. Ex~ faz copl 'tantobrilhantism_q_, quero _falar de algo 
importante: sonegação. O maior sonegador deste País cha
ma-se Estado .. Apr~Vamos a Resolução n~ 58. após longa dis
cussão. Essa reso1Uçã_o era oriunda de um projeto Qa época 
_em que eu liderava o Governo e O-nobre Senador Fernando 
Henrique Cardoso.)iderava o PSDB. Obrigamos os Estados. 
os Municípios e as estatais a quitar seus débitos co_m a Prt:::vi
dência. Nobre Senador Dirceu Carneiro. 52% do débito da 
Previdência era proveniente desses três setores. E se este 
Senado da Repúbli~ não tivesse aprovado o pagamento dess_e 
débito. com 240 meses de prazo, de 90 em 90 dias, o Sr. 
Ministro Antônio_J?,r,ifto não teria como pagar os aposentados 
e pensionistas. Estã t)as manchetes de jornais que o Presidente 

. da Associação das: :p~quenas e Média~ e Microempresas de 
São Paulo, juntameilt~ com o Presidente da FIESP, queimou 
alguns documentoS_,c;ontábeis em protesto ao arrocho de im
postos que sofremóS:_Alguns prefeitos passaram. nobre Sena
dor~ no Estado de -v. Ex~. no meu e no dos nosso_s comoa:. 
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nheiros, 15 ou 20 anos rein pagai' a Previdência, descQntando 
do salário dos funcionários_ para fazer praça, configurando 
pura apropriação indébita. Que punição tiveram esses prefCiw 
tos? Nenhuma. Agora, se um pequeno. médio ou grande f>m
presário deixar de pagar: apropriação indébíta, cadeia, corre-' 
ção, o satanás de asa, como dizemos no· Nordeste. Então, 
são dois pesos-- c -duas medidas. É o Estado que deve dar 
o exemplo, diminuindo os impostos para--quatro ou cinco, 
para que todos possam pagar. e não essa colméia, casa -de 
rnarimbondowtatu. Hoje, neste -?aís, afirmo que cm qualquer 
empresa que for fiscalizada com cuidado será encontmd:.1 irre
gularidade. Em qualquer uma! Já disse isso ao Senador Eduar
do SUplicy e até propus lima aposta a S. Ex": .. Escolha_ três 
empresas e cu c_scolho quem vai fazer a fi~calização". Apostei 
meu mandato contra o de S. Ex•: ··se encontrãr uma empresa 
correta, c_u renun_cio; se não encontrar, V. Ex:' renuncia. Senaw 
dor". Como S. Ex~ não rasga dinhdro, porque não é doido, 
não aceitou. Então, são essas coiSas que devemos consertar. 
Deve haver ajuste fiscal, com justiça fiscal. a fim de que 
todos paguem c se aumente a arrecadação. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Muito obrigado. 

Senador Ney Maranhão, essa situação tfíbutária do Braw 
sil, em termos de valores nominaiS; estáffiuitó. "elevada, todos 
concordamos. Mais do que _elevada, está mal distribuída. 

Alguns setores arcam com _f!iai~_de)_que outros e, por 
isso, -é injusta a ca-rga tfibtitária. Mas, por outro lado, Senador, 
concordo que já estamos no' tnoiTicnto- -de propor a redução 
dos impostos. Estou de -pleno acordo. _ 

Votei no JPMF e nesses impostos que foram acrescidos 
agora, porque estamos numa ernergência,-mas tenho absoluta 
segurança de que assim que se estabilizem as contas-públicas 
vamos iniciar a discussão da redu_ção do.s impostos. 

Os exemplos mundiais estão ·ar: o Japão diminuiu os imw 
postos e aumentou a arrecadação extraordinariameflte .. _-: : 

Há exemplos muito interessantes ilas câlnãtã:s setonats. 
A indústria automobilística ontem esteve retinida aqui 

em Brasília e verificouwse um_ enomi~ _aUmento de produção 
em função de um acordo entre trabalhadores e empresários, 
no sentido de se diminuir o JPJ e o ICM. -De modo que 
esse exemplo começa a _frutificar_ c acredito que logo, logo, 
iremos alcançar uma diminuição de impostos .. 

Mas queria registrar que, no ano pásSado,_1993,_ o B!asil 
não arrecadou 18%- de impostos-em relaçãO ao_ PIB. De modo 
que o valor nominal dos impostos sao muito altos, m.as a 
arrecadação é muito baixa; com 18% do PIB, o Brasil se 
nivela, na parte tributária, entre os países mais desorganiZados 
do mundo. Só para exemplificar. podemos citar a Argentina 
que arrecadou 32% do PIB. Assim, temos-realmente que 
trabalhar algo mais realista e recuperar a estrutura arrecaw 
dadora do País que foi desmantelada e restabelece_r a moral 
do setor público, para que o contribuinte se sinta: à VQI)tade 
para contribuir, sabendo que o seu dinheiro não será roubado. 

O Sr. Levy Dias- Permitewme V. Ex• u~ aparte. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO --Sr. P~esidente. sinto que 
já estou me alongando, mas peço a compreerrsão V. Ex~ p~ra 
que eu possa ouvir o aparte do nobre SenadO_( Levy Dias. 

O Sr. Levy Dias - Senador, sobre a citação do Senador 
Ney Maranhão, quero fazer urna pequena colocação. No caso 
específico da votação, pela Cãrnara dos Deputados, da chama
da anistia aos_ produtores rurais, eu não _votaria u~ projeto 
com aquele texto, não voto e trabalharei contra aqm no Sena-

do. Por que? Porque é UJJ'! projeto inexie:qüível, ele atinge 
em cheio a única e grande alavanca que ·temos para ímpul
síonãr 6-riOSSo desenvolvimento, que é o Banco do Brasil. 
Isso significa que o Banco do Brasil _e_stá Çttuando cpm os 

- agricultores cofio deveria?_ Não! O B_an_ço .do Brasil_ cql;nJl 
juros que- não têm sentido. Por isso é qUe acaba sendo bom 
todo este debate, porque poderá levar à correção dessas distorw 
ções. Não se pode dizer que cobrar jurOs de 12% ao ario 
é prática adequada para o produtor. É uma coisa absolutaw 
mente maluca. Agora, não podemos quebrar o Banco do·Braw 
sil, mandar devolver a dívida externa brasileira para os produw 
tores, seria um absurdo. No Goverrio Collor. a Ministra da 
Economia não tinha o menor conhecimento da área produtiva; 
ela dizia -e--disse isso a mim - que produzir um qUilo 
de feijão e produzir uma bodna eram a mesma coisa. -Veja 
como estamos percorrendo por caminhos inversos; não se 
pode combater a fome sem produzir comida, é o óbvio ulu
lante. :é. muito bonita a campanha do Betinho, não há quem, 
de bom senso, possa ficar contra uma campanha desta naturcw 
za; só_ de olhar a fígura do Betinho na televisão já dá vontade 
de ficar a favor; mas não se pode falar em djS;tribuir aiim.ento 
sem produzi-lo. Meréceriá de V. Ex\ "inclusive, SenadõcDir: 
ceu Carneiro, que é um Senador extremamente dedica_do, 
atuante, preocupado com estas questõ_es_, uma análise prow 
funda da política do trigo. Numa reunião da Comissão de 
Agricultura, eu diss_e ao ex-Presidente Fernan_do Collor que, 
enquanto importávamos trigo do Canadá, o trigo produzido 
no Brasil, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no 
Paraná, era misturado às rações de animais. Por quê? Porque 
não havia mercado para o nosso trigo. Então, penso que o 
assurito-mereceria uma 30álls"e itero Poi: ítérõ: O Senadbi Ney_ 
Maranhão traria o problema d9 Nordeste, e eu, humilde
õesatinentes ao Centro-Oeste; V. Exa poderia traze-rasQUes
tões atinentes ao Sul do País, para discutirmoS Com'seriedade. 
Veja bem Senador Dirçt;:u Carneiro:-como urna Diretoria do 
Banco do Brasil se pi:ojeta, se consolida e_ se afirma diarite 
do Governo e do Ministro da Economia?_ Dando lucro; e 
na busca desse lucro, esmagam quem está pela frente. Eu 
não votaria, censurei quem o fez, estou dizendo aqui claraw 
mente. Fui procurado por um empresárin-·do meu Estado, 
e dissew lhe: não conte com o meu voto no Senado, porque 
considero uma loucura esse projeto. E veja bem, o que eu 
dizia agora mesmo a V. Ex~: como votou o-ex-Ministro Antô
nio BrittO, qu-e era tido, diVulgado e anunciado, em prosa 
e verso. COIJlO um possível candidato à Presidência da Repú
blica? Como votou? Como Ministro tem um comportamento, 
corno Parlamentar outro. É um comportamento demagógico, 
eleitoreiro. E eu faço questão de citar isto porque a própria 
imprensa já citou também, com muita clareza, este comporta
mento de um possível presidenciável. Eu, naturalmente, terei 
o meu candidato a Presidente da República, vou votar e trabaw 
lhar por ele. Mas quero para o meu_ País o que de melhor 
pudermos selecionar para Presidente da República. seja ele 
_óo partido que for, mas que acerte. Porque de minha parte 
terá todo o apoio e todo o respaldo aqui, no Congresso, para 
coisas sérias, coisas que realmente precisam ser feitas_ para 
a Nação brasileira. Quanto ao Banco do Brasil, agor;;t, depois 
desse debate, talvez possamos, todos juntos, fazer com que 
ele estabeleça. os juros justos para o produtor. Eu não vou 
nem chegar ao que pretende o Senador Ney Maranhão, advo
gar a troca de produtos, porque isso é difícil de se opcraciow 
rtalizar. O banco, c o nome já o diz, não é um e-omerciante. 
O comércio dele é dinheiro. Então, o banco deve con.ceder 
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os financiamentos, os -em-pN!SfíillôS,-ccini juros adequados. 
Teve um Presidente da Repúhlica, que se chamava Ernesto 
Geisel," que lançou da nossa região ... 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio PortelÍa) -Sr. Senador 
Levy Dias, quero avisar a V. Ex• que falta apenas um minuto 
para expirar o tempo dO -orador". 

O Sr. Levy Dias- Agradeço a gentileza e tenho a certeza 
de que V. Ex• foi extremamente condescendente conosco; 
mas, já estou concluindo o meu aparte. O Presidente Geisel 
lançou na nossa região o Pólo-Centro. Em dois anos duplicou 
a nossa capaCidade de produção. Falta alguém que t~nha essa 
sensibilidade, porque para distribuir_ ç:omi~a. primeiro é pre
ciso produzir comida. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Senador Levy Dias, sobre 
essa questão da decisão da Câmara, eU con-sidero um espasmo 
e não algo sustentáveL E, realmente, não foi - parece-me 
- a solução do problema. Foi algo para se abrir negociações 
que, de certo modo, estavam um tanto quanto difíceis e eu, 
também, coloco-me- ao lado de V. Ex• na opinfãó--âê- que 
não é possível votar essa ·matéria -d~sta. forma. Eu sou um 
camponês. Eu nasci po _campo. A minha atíVidade principal 
é no campo e conheço bastante a diferença daquilo que é 
da agricultura e daquilo que é do comércio_ de prateleira, 
para se ter uma definiç3:o- um -iãnto quanto caricaturesca.--A 
agricultura tem outra natureza e em: hipótese alguma pode 
ser comparada - como a _Ministra Zélia Cardoso de Mello 
dizía - a produção de um quilo de feijão com a de um p,ar 
de botina. -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio.PoJ!ell.a).-_No.l;re Sena, 
dor Dirceu Carneiro, V. Ex" tem um minuto para conduir 
o seu discurso. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Já concluirei, Sr. Presi
dente. 

De modo que, então, nobre Senador Levy Dias, eu estou 
inteiramente de acordo e queria acrescenta!~ ainda, à coloca
ção de V. Ex•, que eu estou na Secretaria do MERCOSUL, 
onde a questão ·agrícola tem algo, ajnda, a s_e_r equacionada, 
porque produtos argentinos, produto_s_que_se identificam com 
os nossos, e cõlh pr'eÇOs qué têm capãcidade competitiva muito 
maior que os nossos, coisa que, ainda, não apareceu por causa 
do câmbio artificial da Argentina, mas que aparecerá breve
mente, assim que o câmbio argentino vir à _realidade. Neste 
sentido, eu estou de pleno acordo de que nós devemos debater 
e aprofundar essas questões porque, lamentavelmente, esse 
setor agrícola é, ainda, um setor não bem compreendido pela 
sociedade como um todo, particularmente nas questões de 
conflito de terra, nas questões de produção, de financiamento, 
de tecnologia e assim por diante. Penso que estamos com 
algo muito vasto pela frente, mas devemos enfrentá-lo. 

Eu queria agradecer ao S_ç. ?residc;;nte. aos Srs. Senadores 
e aos fundonários pela paciência. 

Obrigado. 

O Sr. Ney Maranhão - S•. Presidente, peço a palavra 
para, como Líder, fazer uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)-Tem a palavra 
o Sr. Senador N ey Maranhão. -

O SR. NEY MARANHÃO (PRN --PE. Como Lidei. 
Para uma breve comunicação. Sem revi~úlo do orador.) -
Sr. Presidente,Srs. S.enadores,eu pretendia falar, hoje, acerca 
de um projeto de minha autoria que está em tramitação na 

Comissão de Economia, e que está reladonado à questão 
da troca de produtos por empréstimo. Mas resolvi fazer uma 
pequena comunicação a respeito de uma emenda, também 
de minha ap.toria, que está transitando na Revisão Constitu
cional, ·relativa à reeleição de governadores, Presidente da 
República e prefeitos. O Relator, Deputado Nelson Jobim, 
já está para dar parecer favorável à eménda que, desde 1991, 
luta pela modificação da administração deste País. Creio que 
a maioria deste Congresso Revisor irá apoiar a minha propo
sição, pois a mestria pretende solucionar, definitivamente, o 
problema da co-ntinuidade administrativa. No nosso País, do 
Oiapoque ao Chuí, temos milhares e milhares de obras que 
estão paralisadas porque um prefeito oU um governador adrni~ 
nistra apenas dois anos; um ano arruma casa, dois administra 
e o quarto ano é para fazer política. 

Na minha região, as obras das adutoras do oeste_, assim 
como todas as que estão paradas 4á muito anos, poderiam 
ser consumadas, beneficiando 80 cidades de Pernambuco e 
do Ceará. Dessa forma, teríamos centenas dessas barragens, 
e o nosso amigo Luiz Gonzaga não iria compor músicaS como 
"Seu Doutor" e ·~Asa. Branca"; o ?etinho não._es~aria por 
aí afora entregando cesta básica ao povo brasileiro que está 
morrendo de fome, e são_ 12 milhões de brasileiros só no 
meu Nordeste. o __ --, , __ • " • __ 

Estou falando, neste momento, para 4.986 prefeitos, com 
os quais tive a oportunidade de me corresponder, dando ciên
cia da tramitação no Senado e no_ Congresso desta minha 

- eme-rida, que conta com o apoio de mais de 300 Deputados 
e Lideranças do PFL, do PPR, PP, do PRN, do PDT e tantos 
outros. pata que os a:tuais- goVenládores e prefeitos também 
tenham esse direito, o direito de terem a sua administração 
julgada pelo eleitor. 

Quero fazer um apelo à Comissão de Sistematização, 
principalmente ao Presidente, meu nobre amigo Nelson Jo
bim. Falam_ _na reeleição, os jornais noticiam, todo mundo 
fala, dando a entender que o Deputado Nelson Jobim quer 
"fazer .filho na mulher do outro", ou seja, a emenda é de 
minha autoria, mas não citam o meu nome. Tenho, hoje 1 _ 

o apoiamento de 3.-876 Prefeitos, são telegramas, ofícios, 
apoiando-me desde 1991, quando o apresentei aqui no Sena
do, e levei aqui uma surra; Ç-a imprensa e da maioria, que 
não aceitava essa emenda de reeleição, apanhei como tapete 
em dia de festa. 

Hoje, está na moda, a imprensa toda fala na Emenda 
do Deputado Nelson Jobim, emenda da Comissão de Sistema
tização. Isso é conversa de miolo de pote, como dizem lá 
no Nordeste. Essa emenda é deste Senador e conta com o 
apoio da maioria-do Senado. Tem que se fazer justiça, os 
Prefeitos que estão me ouvindo agora, neste instante, em 
todo o Brasil, sabem da minha luta. 

Portanto .. meu caro amigo Deputado Nelson.Jobim e Srs. 
me_mbros da Comissão, não_ tentem "fazer filho na mulher 
dos outros, porque o cavalo é meu e está selado e quem 
monta nele sou eu". 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Coriceao a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discur~o.) --Sr. Presidente, s__ro; e Srs. Senadores, 
muito _s_e_ tem falado, nesta Casa, nos órgãos de imprensa, 
nos meios acadêmicos, acerca das mazelas que afligem a infân
cia brasileira. Tornou-se já lugar comum a referência às crian
ças abandonadas, desassistidas, a toda essa realidade pungente 
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que nos entra pelos olhos adentro cada vez que saímos às 
ruas de qualquer de nossas grandes. cidades. São os meninos 
famintos, a pedir esmolas, praticando pequenos furtos ou sub
metidos precocemente às dura:::. exigências do_ mercado de tra
balho. São as meninas sobrcviv,endo no submundo revoltante __ 
da prostituição-infantil. São as cdanças,-ainda bem pequenas, 
que, acossadas pelo frio. amontoam-se so_b_uma marquise 
qualquer para passar a noite.. -

De fato, as imagens de rua que agridem nossa consciência 
são reflexo de uma realidade que os _indicadores sociais só 
vêm confirmar~ de cada mil crianças nascidas vlvas n.o BrasiJ 
65 morrem antes de completar cinco anos de idade, número 
quase duas vezes maior do que no Paraguai e mais de três_ 
vezes ·superior àquele registrado na Colômbia. Registre-se, 
por oportuno, que, comparado ao daqueles dois países, nosso 
PNB per capita representa mais do que o dobro. 

A experiência já vivida indica que, realmente, os pro
gressos de um país com relação à saúde, à t!.lirnentação e 
à educação tlão dependem apenas de seu desenvolvimento 
econômico, rilãs também de um compromisso susteiltãdo_ para 
a melhoria d_o bcm-estar dos pobres. Evidência disso, segura
mente mais SorpreeÍ1dente do que o exemplo brasileiro supra
referido, é a situação da infância noS ESiãdos Unidos da Amé
rica, assunto que me traz hoje à tribuna desta Casa. 

de comuniçuç_ão._É o caso, por exemplo, dos abusos cometidos 
contra qiaçças. . . 

Conquanto os maus tratos à infância .sêjam tema fre
qüente dos noticiários. de livros_ e .de filme_s, o que muitos 

· ignoram é_ que a situação tem-se- agrav-ado. O número _d,e 
caseis de abuso de crianças relatados triplicou durante a década 
de 80 nos Estados Unidos. A cada dia, cerca_ de três crianças 
rnorr~m em decorrência d~ m.aus tratos! -· 

E também_ bastante divulgada a circunstância de que. 
nos Estados Unidos, a problemática do abuso de drogas atinge 
proporções mais alarmantes do _que em qualquer outro país 
do mundo. Talvez até em decorrênciã dos _elevados padrões 
de reod~ e _de consumo. da maio_ria da_ põj)ul;:tção _norte-ame
ricana, os traficanJes de entorpecentes elegeram aquele país 
como mercado prioritário e, aparentemente, inesgotáveL Tra
tarse __ de verdadeira cp~d~mia, de conseqüências devastadoras. 
E. o que é mais tri_ste~ também as Crianças pagam o ónUs 
da moléstia social. 

Há vários anos, sucessi'{as administrações norte-ameri
canas têffi_dado_ prioridade ao combate às. drogas. A expressão 

-normalmente empregada é "_guerra às drogas". Ao que tudo 
indica, tais esforços têm ~ido vãos. Apesar deles, o- i6uso 
dessas_substán_cias e os Crimes ª elaS relacionàdOS, mUitos 

-deles vitimando crianças, _'auinentaram. ·----- ~--- _: -

Como já afirmamos, são hoje do conhecilJlento geral as . 
situações extremas de privações que afetam _a vLda __ d_e_mHhões. 
de _crianças no mundo em d~senvolvim_~_I1!9'=---Muitas_ pessoas 
bem inforinadas, todavia, com certeza surpreender-se-iam ao 

Po_r outro lac:lo. estiina-se que nasç.a·m anualmente cerca 
de 375 mil bebés expostos às drogas, inclusive os Chamados 
"filhos do crack". crianças que já vêm ao mundo depeitdentes 
desse tóxico de efeitos ainda mais deletérios do que os da 
cocaína. Infelizmente, o programa goverry~mental que ~x_i~tíU 
no passado_ para a Ajuda a Famílias com Criançãs Oépen
dentes foi interrompido na década de 80, MuitÇts outr;1s crian:-

tomar conhecimento_ dc ___ que também nos países _mais ricOS 
do mundo uma parcela crescente d.e ctia_nç~s vem enfr~ntando 
dificuldades. 

Apesar de um crescimento econômicó -de aproximada
mente 20% durante a década de 8_0, não logrou a sociedade 
norte-americana impedir que 4 milhões de suas crianças pas
sassem a viver na pobreza naquele períodor No total, vinte 
por cento dos adolescentes norte-americanoS.viVem hoje abai
xo da linha da pobreza, taxa essa duas vezes superior à regiS
trada em qualquer outro país industrializado. 

Uma das conseqüênçias mais diretas e riiais dramáticas 
da pobreza é a dQença. O empobrecimento a que foi submetida 
significativa parcela da população norte-americana ao longo 
dos anos oitenta não poderia deixar de ter reflexos na -saúde 
de suas crianças. Antes do fim da década, doenças evitáveis 
recomeçaram a·ocorrer. Enquanto a nível mundial o número. 
de casos de sarampo, a mais devastado_ra entre as doenças 
infantis, era reduzido em cerca de 66%-e ó húiiiéro de mortes 
causadas por essa doença decrescia de 2,5 milhões por ano 
para pouco mais de 1 milhão, nos EUA mais ·de 55 mil casos 
foram registrados entre 1989 e 1991, incluindo 64 mortes
o número mais alto em ·duas décadas. A imunização infai"itil 
caiu para até 10% em algumas cidades do, interior dÕi)ãiS, 
índice mais baixo do que o de qualquer país_ do hemisfêrio 
ocidental, com exceção da Bolívia e do Haiti. 

Atentem, Srs. Senadores, que não me refiro a um país 
pobre ou insignifiCante._ Falo dos Estados UniQ.os da América, 
a única superpotênda: da atualidade, supostamente terra de 
fartura e opulência. No entanto-; 8-niilhões de _crianças norte-a
mericanas não contam com cuidados de saúde. 

Mas além dessa faceta me nO; conhecida da realidade dos 
EU A, marcada pela pobreza e pela doença, afetam a vida 
das crianças de lá outros sérios problemas sociais, que com 
esses se imbricam, e que recebem mais destaque nos meios_ 

·-. ças, filhas de pais dependentes, crescem carentes de Cuidados 
morais e materl.ãis: · · · 

A violência urbana, _característica até há pouco marcante 
das grandes cidades norte-americanas, começa agora a espa
lharrse pelas ruas e escolas das comunidades do interior. Trín_ta 
por cento das crianças das cidades do interior conheceram 
alguém que morfeu·quando tinham 15 anos de idade. 

Por carência econômica, um número crescente de norte-a
mericanos vive nas ruas,_ um fenômeno praticamente inexis
tente nos anos de maior afluência dos EUA. Atualmente, 
31% dos sem-teto são famnias com crianças; no início da 
década de 80, essa taxa era de 21%. Essas crianças sem lar 
estarão seguramente _clT! desvantagem no_que se_ ré fere à nUúi
ção, condições de saúde, desempenho escolar etC._ 

As desigualdades raciais, que desde o século passado têm 
provocado derramamentO de sangue e muito sofrimento, aiO
da persistem nos EUA, severas e marcantes, quando apenas 
alguns anos nos separam do século XXI._ Como _sempre, as 
crianças não são poupadas da insensatez do mundo dos adul
tos. A mortalidade infantil, por exemplo, que é d_e _8_por 
mil nascimentos entre a popUlação branca, chega, entre os 
negros, a 18 por mil - uma taxa mais alta do que a da Costa 
Rica ou da Jamaica. 

Para alguns norte-americanos dedicados ao trato :das 
questões sociais, tais disparidades_ podem levar o país a tr3.ris
formar-se em d~as nações: uma com os privilégios do Primeiro 
Mundo e outra com as privações do Tercéifó Mundo. 

Algumas das mudanças sociais que ãfetam ás- ciiarlÇãS
norte-americanas;-contudo, nem sew.pre se vínc1:1lam ao pro
blema da pobreza. O acentuado aumento de casos de pais 
ou mães que assumem os filhos sozinhos ou sozinhas, por 
exemplo, é, muitas vezes, uma opção que se relaciona com 
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o tipo de vida _característico das sociedades pós-industriais 
contemporâneas. Poroutro ladO, essas famt1ias silo, freqüe-nte
me·ntc, vítimas maiS Táceis do empObrecimento. Na década 
de 80, mais de I ,1 milháo de famíliãs aSsulriidas isoladamente 
por pais ou mães caíram abaixo da tinh~ da pobreza. ~n_qu~mto 
resultados de opções existcri.ciãiS,- tais problemas estão fora 
do alcance imediato do governo: Catie ·a ele, não obstante, 
implementar políticas capazes de aliviar os efeitos desses pro
blemas. As tentativas nesse sentido- têln se mostrado, até o 
presente, inadequadas, fracassando no objctivo de garantir 
uma reçle de segurança para as crianças. · -

As -responsabilidades governamentais pata ·tom a detcrio-
ração das condiçõês' de vida das crianças· nortC-àmeritanaS 
na ô.Itim·a década não podem ser minímizaàas~ Confu"do. Sob 
as du~s ~dministrações qUe antecCderam a atuaf diversos pro .. 
graMas ·de bem-estar foram interrompidos. 

Indicações existem:; todavia, de que hoje um novo acordo 
em favor da criança está sendo forjado. Muitos dos objetivos 
anunciados da adminiStraÇão Clinton, em especial a declarada 
intcn·ção dO Presidente de tirar da pobreza todas as famnias 
com um respons~vcl trabalhador. apontam nesse sentido. 

Dá mesma forma. também b projeto de uhiversahzar 
a assiSt"êhCü1 à Saiídc., rio c}ual eStá 'pe·ssoalmehte engajada 
a própria Primeira-Dama,. rc-pl'esehtaria imensOs benefíc_ios 
para aquela sigriificativ'a· parcela de cria-nças que atualnle!lte 
não tem acesso a cuidados médicos. 

Iniciativas importantes= estão surgindo, outrossim,' no 
campo da legislaçãO trabalhiSta. É o C~so, pOr exemplo, do 
At9 para a Liceriça Méc:iiCã. e Fami,Iia((familY~ªnd)y1cdical 
Leé").ve. Act). Esse prpjeto, que foi obstruído e perdeu sua . 
força, pela_ação das duas administrações anteriores, foi agora· 
rapidamente transfórrriado eni.lei.' Gatántihdo atê 12 semanas 
de licença não remunerada: para que o trabalhador possa cui
dar do recém·nascído" ·ou de parentes doentes., ele deverá •. 
conquanto não se aproxime dos padrões de muitos países 
europeus, aliviar a pressão sofrida por muitas famHias norte-a-
mericima.S.. · - · · 

É de se esperar que· a queda nos índices de iniuilizaç::lO 
sefã.iõ:t'etro·m.pidá e. inclusive. revertida, levando-se cm conta 
a declaração do Presidente Çlinto_n de que a imunização é 
um·direito de todas as crianças- "assiin: Como.água limpa 
e at puro" -e o· respaldo prontamente oferecid~ pelo Con
gresso~ que apr"eSsou~Se em ampliàr OS fundOs para a expansão 
do programa nacio..hal de vacinação." __ 

A intenção m·ailifestada pelo Presidente Clinton! desde 
sua campanha eleitoral, ·de dar novo impulso ao Head Start 
também encontrou acolhida favorável junto ao Congresso. 

' Funcioriãilâo desde 1965, o Head Start é um dos progra
mas de desenvolvimento infãntil mãE b-cm-sucedidos em toda 
a his'tória dos Estados Unidos. Trata-se de .um programa de 
abrangéncia nacionar projetado para dar às crianças menos 
favorecidas uma melhor arrancada na escola e na vida. Seus 
amplos objetivos incluem a melhoria da saúde. do desem
penho intelectual, da prontidão para a ativ1dade escolar, do 
ajustamento pessoal e emocional, bem como das atitudes so
ciais é dá comportamento das crianÇas menos favorecidas em 
idade pré-escolar. O projeto reflete a consciência de que as 
oportunidades e conquistas dos primeiros anos de vida são 
de crítica impbttãncia: .. particularment"e para as crianças das 
classes pobres. 

OS resultados positivos dri Bead Start, particularmente 
no que tange ao incremento da capacidade de aprendizagem 
das crianças que participaram do programa, justificam plena-

mente a nova ênfase que a ele se pretende dar, inç_lusive 
com a ampliação de sua abrangência para atender todas as 
crianças que a ele se candidatarem. 

O que importa observar, no entanto, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, é que o novo enfoque que passa a ser dado à 
problemática da infância nos. Estados Unidos não. tem para 
nós brasileiros interesse puramente acadêmico. 

Em sua mensagem à Assembléia Geral. das Nações Uni
das, em setembro de 1993, o Presidente Bill Clinton mencio
no~:~ também um novo compromisso com as crianças de todo 
o mundo: "Assim como nosso próprio pãís iniciou novaS.refor
mas para garantir que todas as crianças dos Estados_. Unidos 
tenham cuidados de saúde adequados, devemos empenhar-nos 
mais para produzir vacinas básicas e outros tratamentos para 
doenças curáveis, para atender as crianças em todo o mundo. 
Esse será o nossO" melhor investimento.·~ 

.Cabe ao Governo e às forças vivas da sociedade brasileira,. 
Srs. Senadores, não apenas envidar todos os esforços para 
trazer para nossas crianças o aux11ió íritêinaciOfml que, aparen
temente, começará a fluir em maiór vOlume. Cumpre, ã.inda, 
reconh.c~er a ver.d,ade da assertivey feita pelo primeiro manda
tário .norte-americano: não existe investimento melhor do que 
aquele. a ser feito nas crianças de.todo o mundo. Deve·mos, 
nós também, fazer a ~ossa parte. Diversos países mais pobres 
do qu~ ? Brasil realizaram conquistas Significativas nO sentido 
de levar os benefícios básicos do. progresso a todos. os. seus· 
cidadãos. Ê hora de dar absoluta prioridade àqueles que, 
através da história do Brasil, têm sido sempre relegados ao 
esquecimento. 

Era o que eú ~inha a dizer, ~r."PreSidCrite. {Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte!Ia) - Concedo a 
palavra ao nobre Sen;idor João França. 

O SR. JOÃO FRANÇA (PP- RR. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Sr•s e Si-s. Senadores, muiio se 
teni falado da privatização das ~mpresas do setor elétrico 
cotnô se esSa ph)posia fosse panacéia para todos os males 
dos serviços públicos de eletricidade do País. 

Obviamente, a privatização de concessionárias de eletrid
dade tem muito a ver com ·os diversoS" interesses de grupos 
econó'micos envolVidos muito mais Com a ambição de comprar 
tais empresas do que resolver os problemas de oferta da ener
gia déiríCã.~ Mas o que realmente interessa ã Na-ção é que· 
a oferta desse tipo de energia tem que estar adequada a quatro 
grandes parâmetros balizadores: quantidade suficiente de 
energia; qualidade razoável de seu fornecimento; seu preço, 
harmoilícamente-a:dministrado em virtude das diversas situa
ções geoeconómi"caS encontradas no País; e a difusãO desse 
serviço público básico em todos os quadrantes nacionais, inclu
sive nas áreas isoladas da Amazónia, ob jeio precípuo deste 
pronunciamento: ' · 

Ora, quantó ·ao primeiro parâmetro, antes de se falar 
em mera privatizáção dos agentes concessionários; há que 
se vislumbrar as especificidades de coin"O" se·distríbui a e tetrici
dade em todas as -regiões. Sabemos que existem dois grandes 
sistemas elétricos interligados, cuja abundância de energia 
elétrica é, feHzmerite, bastante grande: o primeiro, que atende 
as regiões Sul, Sudeste e Centro·Oeste; e o segundo, que 
supre todo o NorOeste, o pontal setentrional do Estado de 
Tocantins e o sudeste e leste do Pará, incluindo Belém. 

No resto do País, vale dizer, quase toda a Amazónia, 
abrangendo boa parte do Pará, todo o Estado do Amazonas, 
Acre, Rondônia, Amapá e Roraima, o·atendimento de eletri-
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cidade fazRse por meio de pequenos e médios :si:si.emas elétricos 
isolados, a maioria deles supridos por centrais te:rmelétricas 
convencionais, alimentadas por combustíveis derivados de pe
tróleo, cujo abastecimento é- diretamente lirnitiido pelo órgão 
controlador dos serviço~ públicos de energia elétrica, o Depar
tamento Nacional de· Agu.as e, El)ergia Elétríca - DI)IAEE, 
tendo em vista o alto custo desses energéticos importados. 

Pasmem, Sr. Presidente, Srs. Senadores! Mas temos deze
nas de localidades, mesmo sedes municipais nesses Estados, 
cujo foi'necimento de eletricidade se dá _apenas em um _ce.rto 
número cte·horas do-dia, ficando a população sem energia 
nas démais horas! Tudo iSSo pàra economia· ·de divisas· do 
País! ' . . 

É lógico -que tal restrição de quantidade não existe em 
Manaus, Porto Velho e Macapá; uma vez que são atendidas 
por usinas gf!radoras de origem hidráulica, -supletívadas por 
termelétrícaS localizadas, réspectivamente as hidrelétricas de 
Balbina·, ·sahiuel e ParedãO. Nessas cidade.s, o prohlema é 
de~ou1ra ord-Cm, o de preço, como me referirei mãiS: adiante. 

Quanto ao segundo parâmetro, a qualidade do atendi
mento· na Amazónia- isolada, esta é tão precária quarito o 
da quantidade, pois, à exceção daquelas cidades onde existe 
conCerit'raçãb econôffiic3 'de· consumidores e de cargas de ·con
sumo. como as já citadas, os -serviços são -extr~iname_nte defici-.. 
tários, não criando as condiçõe? de investimehto __ e manutenção 
que propiciem.~ qUalidadç ,adequada nos sen.;iços, cor:no nor
malmente ocorre no resto do P.aís, atendiclo pelos dois sistemas 
elétric6S iritáligados. ' · _ 

'. ~o:q~e' ~e. fe'fCie' ao preÇo da enéfgía e(étrica vendida, 
os, problemas são aind?. maiores na AmàZ6nla. O cUStó:-de 
instal~ção .de.qualquer u~ill~ na região é _s~iripfe muitO màicir; 
em vista da remota distância dos centros pn:f~utores de rÍ:tate
riais é equip~rrientos, ·dó cúStO, da mão-_de-bbra qualificada 
posta naqueles locais e da' falta de _infra:_e_st_iul_ur_a .e exte'rnà
lidades económicas pata tais enipreendinierit9S. Além dos cus
to~ altís.simos de. i.tnplantação, as despesas de exploração, em 
vista do consumo de derivados de petróleo ~as termelétriCas 
espalhadas pela região, tórnam praticamente inviável o resul
tadó econôri:J.ícO ·do negócio cOncessório.' A· ConSe_qüênçia_ é· 
qu_e q ~stado .tem q.ue ban?~r este serviço, a,i~1a que pre~ria-· 
mente, como tem stdo. . ___ 

1 

Finalmente, o quarto parâmetro resUme to'do esse ctin'áfiO 
descrito_dos demais eleme.mos,_~n.sejandq qu-e qualquer solu
ção que venha a ser dada aos serviços públicos de ene_rgia 
elétricà no Br'asil deva levar em conta todàs ã.s diversidades 
económicas existentes nas regiões brasileiras.. _ .. · 

Sr._ Presidente, Srs. Senadores, a privatização de diverso_s 
segmentos da econo_mi_a_ ·é' um _imperatívo nacional. Porém, 
jamais d poderia ser, no caso das empresas elétricas. Não 
podemos deixar de manter registrado na nossa memória o 
passado recente, quando o setor elétrico; .coisa de trinta a 
quarenta anos atrás. era quase _todo privatizado, a melhor 
parte entregue às mãos de grupos estrangeiros, que muito 
impedii'am o desenvolvimento brasileiro. Hoje, um dos maio
res ·orgulhos do País é a constatação de. Atie temos mais de 
trinta e dois milhões de cOnsumidores atendidos por empresas 
elétricas genuinamente brasileiras, sendo noventa e sete por 
cento desse mercado suprido por empresas ~estatais federais 
ou estaduais! . _ 

A capacidade instalada brasileira é de cerca de 55 milhões 
de quílowatts, uma das maiores do mundo, ·construída com 
a tecnologia e capacidade empresarial das empresas estatais 
'brasileiras. Exemplo dessa competência é a usina símbolo •. 

· Itaipu, a maior de_ todas _em capacidade. _Tuc .... ruí_, também 
uma das maiores, foi construída em plena região amazónica. 
demonstrando _a capacidade e deterrrliõação da Eletronorte, 
subsidiári~ da Eletrobrtis.. . . . . . . . .~ . , . _ . , .. : . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em tim~ que está vencen
do não se deve mexer. Os problemas do setor elétrico. fpr3ni. 
criádos de_ forma art{f(dàl, dt: rrianeifa a :engãrlar a_ opinião 
pública brasileira. Na verdade, o princiPal prohlema do setOr 
foi a violenta e _crônica manutenção de tarifas inSufiCienteS 
a partir de 1979, enclausuradas deriúo de t.Ún m.odelo e-qilãli- -
zado de preços, de forma a .propiciar o. combate demagógico 
e oportunista da inflação. T.al política,que só esporadicamente 
rec.cbia. ~rarsitQrias. correç_õe~ _levo:u·. ao: lq'ngo de qll~to_rze 
anos, .a um11 situação econômica insustentável Qoa parte·das 
concessionárias. daí eclodindo· um· perverso·processo de inaM 
dimplêncüi. iní:ra~setór'ial; que alcançou a1guns bilhões de dóla-
res, recentemente ' 

. .' Mas )~só é. çqísà já ~6 pa~sado: -~rrí ffiafço de 1993,-·Com 
o advento da Lei n·: 8.~3l_, __ as tarifaS =roratrl desequalizadas, 
os mecanismos _de apoio próprio aos serviços- elétrieos-_ Q.efici
tários da Amazônia for::im vitali:zados, e a recl).peração1tarifáfia 
reverteu por completo' ó 'cefiáriO antérior'. Por seu_ taPo: a 
UnÍão' reconheceu O dê6fto d~ quase '26 hílli_ões-de dólares 
ac_umui~~os,__ rfu.tó cfa: p~~s~Stc.n~~ ín.~llftciênCia ~-arifárià re~ts
trada historicamente ,.o_ que levou a um _ç_o~pleto siniarnento 
dos graves aspectos ecoriómiC:os e i'os.tit~,~Cionais por que paSsou 
o setor elétrico. · · 

Nesse momento, e:quationad;as as finá.nças básicas sete
riais, Sr. Presidente, srS·.-senadÓr_eS, CUidam a Eieirobiás e 
suas subsidiárias geradoras de âmbito regional, a Eletronorte, 
Chesf, Furnas -e EletrOSul, ôe se pr:ep;lrar para O -ateriâimento 
da demand~ primária de energ'ia elé'trica, em parceria com 
as demais concessionáriás" eStá.dUaiS- é'as' éthptesas privadas 
que permanecem n0 setor, cerca de. vinte e cinco concessio-
nárias de capital nacional. , , . 

POrtanto, a normalidade dos fatos·atuais demonstra a 
total impro-cedência de se privatizarem os serviçoS'de ·eleirici
dade ~o Brasil, muito men<?s, por meio da· absorção das,e_mpre
sas fe_derais do grUpo. Eletr.obiás, qu.é. tanto têm cont.ribuído 
pa-ra o desenvolvimento nacioilal. 

A 'privatiza-ção do setor ·elétrico tem demoostraç)o,_ ~m 
alguns países da AméiiÇà 'Latina, 'que -a -única .açãQ· efetiv.a 
que lá aconteceu foi o_a.Umento brutal das tarifas, P.erntiti11do 
a transferência de ônus indevidO à sociedade consumiPora 
dªqueles ·países. A privatizaçãO aqui, nb Brasil, ínexoravel
rriente levaria ao mesmo aümentó, fõi'il.a:ndõ inviáveis os forne
CimehtOS de energia à região'-amazôriica-, 3.1ém de consUmirem 
um patrimônio inigu"aláVi:l, constiuíd() por to"dos i16s,· q.ue é 
a Eletrobrás e suas subsidj.árias, um legítimo orgulP,o nacional. 

Há bastante espaço para a iniciativa privada nacional 
nos serv~ç_os_ púhl!cos de e!l~rgia el~trica: o-. atendirn:ento- da 
demanda_ requer compartilhaffiento de capital privado e esta
tal, tendo em v_ista -estarem os empreendimentos hidrelétt:icos 
cada vez_ mais caros, pois os mais _eficientes foram realizados 
antes, além'de não contarmos tãnto com a entrada de 'capitais 
externos d~ financiamento, ~orno foi na década de setenta. 

Assim sendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero mani
festar meu total repúdio a esses movimentos gratuitos e infun
dados de privatização das empresas elétricas brasileirâs·, mor
mente as do grupo Eletrobrás. Solicito, pois, o apoio de Vossas 
Excelêncjas para que, com total empenho, seja prontamente 
refutada.essa intenção. _ 

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portclla) - Nos termos 
do~ 1" do art 170 do Regimento Interno. não será designada 
Ordem do Dia para: a primeira sessão da próxima Sessão 
Legislativa a realizar~se na próxima quifftà~feifa, dia 17 de 
fevéreiro do corrente.· 

.0 SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais 
havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

( Le~'anra~se a sessão às /3 horas e 28 minutos. 

ATO N" 63/94 
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

O Presidente do-Senado Fede(al. no uso d.çt sua compe~ 
téncia regimental e regulamentar, erri ·conformidade com a 
delegação- de competência que lhe foi oiltdrgáda pelo Ato 
da Comissao Diretora· n" 2. de 4 de abril de 1973. e tendo 

ti em vista o qu~·consta do Processo n"2109/93~0 .. ~es~lye aposen~ 
'l tar. voluntanamente. com proventos proporcwna1s ao tempo 

de serviço, José M01·~eira Lopes. matricula n" 0784. Técnico 
-~de Ind1stria Gráficã Legislativa, Nív.el Il. Classe Especial. 

Padrão IV/M23,- do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico· 
do S~nqdo·FedÚal- CEGRAF. Íl()S __ tefni.cis do artigo 40, 
inciso UI. alíena ç, d~ Cqnstitu.iÇão -da Repúhliéa Fede.rativa 
do_ Brasil, combinado com o an. 186. inciso III. alínea c, 
da Lei n"8.!12. de Il.de dezembro de 1990, e art. 36, incisos 
I e III.§ 4', da Resolução SF n" 51, de i993. 

$enado Federal. 11 de fevereiro de 1994. - Humberto 
Lu~ena~ Presidente do Senado Federal. 

ATO N• 64/94 
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Difetora n~' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista O que consta do Processo n"0143/92-8, resolve aposen
tar, voluntariamente, Mauro da Silva de Felice,. matrícula 
n'-' 1594, Analista de Indústria Gráfica· Legis.lativa, Nível III, 
Classe Especial, Padrão V/S30_, do Quadro de Pessoal-do Cen
tro Gráfico·do Senado Federal- CEGRAF, oos termos do 
artigb'40~ inciso III, alínea a, da Constituição da República 
Federativa _do Brasil, combinado c_~?m os artigºs 186, inciso 
III,•alínea a e 192, íncisõ II, da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990 .. 

Senado Federal, 11 de fevereiro de Ü>94. - Humberto 
Lucena, Presidente do Senado Federal. 

ATO N• 65/94 
' · DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

O Pr.esídente do Senado Federal, no uso da sua compe~ 
tência regimental e regulamentar' em conformidade com a 
delegaçã,o de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da ComissãO Dir"etora n" 2~ de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processon~ 1447/93, Resolve Aposen
tar, voluntariamente, com proventos-proporcionais ao tempo 
de serviço, Maurício Ubaldo da França, matrícula 1185, Té-c
nico de Indústria GráfiCa Legislativa, Nível II, Classe Especial, 
Padrão IVIM23, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico 
do Senado Federal- CEGRAF, nos termos do artigo 40, 
inciso III, alínea c, da Constituição da Répública Fe.derativa 
do_ Brasil, combinado com o artigo 186, iriciso III, alínea c, 

da Lei n7'?' 8.112, de 11 de deze~bro de 199(., _e_ ~rtigo 36, 
incis_os I e III.§ 4·', da Resolução-SF n" 51. de l993 __ 

Senado Federal, 11 de fevereiro de 1994. -Humberto 
Lucena, Presidente do Senado Federal. 

A TO N" 66/94 · 
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

FEDERAL 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar.· em conformidade com a 
delegação de competCncia que ·lhe ·foi ouwrgad!J..peJo .At_o 
da Comissão Diretora n" 2. de_ 4 de abril de 1973, tf tendo_ 
em vista o que consta do Processo n'' 1934/93-7, resolve aposen~ 
ta r, voluntariamente, com proventos proporcionais ao teilipo 
de serviço, Maria de Lourdes Santiago Penna Teixeira. matrí
cula n'-' 1442. Têcnico de Indústria Grá(ica Legislativa, Níve~ 
II. Classe Especial, Padrão IVIM23, do Quadro de Pessoal 
do Céntro Gráfico do Senado_ Fede_r~l- CEGB.AF. nos ~er~. 
mos do artigo 40, inciso IIJ,_alínea c, da Constituiç~o_Qa. 
República Federativ~ do Brasil. combinado com o ar_tigo.186. 
inciso III, alínea-c, da Lei n" 8.112. de 11 de dezembro de 
1990 

-Senado federal, II de feveretro_qe_ 1994. --H1}m~_erto 
Lucena, Presidente d.o Senado FederaL 

ATO N• 67/94 
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL . 

O Presidente do Senado Federal, no u_so da sua ,compe~ 
tência regimental e regulamentar., em conformidade com a 
de!e_g~ção de CO.Il}Petência q~e Ihe_ ~Oj_outorgad~ p_elq Ato 
da Comissão Diretora n\' 2, de 4 d~ abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta .do Processo n" 0871192-3, resolve aposen~ 
tar. voluntariamente,_Neil Lopes Camargo; matríCula'?'' 0754. 
Técnico de Indústria Gráfica L~gislativa;Níy~I II,_ Classe Es
pecial. Padrão IV/M23.,_do Quadro de Pessoal do Centro. Grá
fico do Senado Feçleral- CEGR,Af\ nos teriríos._d_O.,~r,tigo 
40~ incis_o III. alínea a, da Constituição da República Federa
tiva do Brasil, combinado com o artigO 186, inCÍ$0 111, alíne'a 
a e artigo 36, inCisos 1 e ITI, § 4~. da Resolução-SF 'n" 51. 
de 1993. . · ·· ' · ' · · · · 

Senado Fedérai, 11 de feVerdró de 1994~.---. Humberto 
Luc~na, Presiden,te dp Senado F~dera~. · · 

COMISSÃO OE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

36~ Reunião, ·re:lüzada em 23 de ~ovembro de_I_9_93. 

Às onze horas e trinta minutos do dia vinte e três de 
novembro de mil novecentos e noventa e _três, na Sala de 
Reuniões da Comissão, Ala Senador Alexand_r~~ _CQsta,' s_ob. 
a Presidência do· SenadOr JoãÓ Rocha, com a presença dos 
Senhores Senadores João Calmon, Ronan Tito_, Saldanha Der
zi, Mansueto de Lavor, Esperidíão Amin, B_ello Parga, Joitas 
Pinheiro, Magno Bacelar, Álvaro Pacheco, Dario Per:eira, 
Gilberto Miranda, C~rlos Patrocínio, Dirceu Carneiro, Aluí
zio -Bezerra e GersOn Camata, reúne-se a Comissão de Assun
tos Económicos. O ;Senhor Presidente declara abertos ostra~. 
balhos e, a seguir, ·confere a palavra ao Senador MagnO Bace
lar, para ler o parecer que oferece, favorável nos termos das 
Emendas de n"' 1 e 2 que apresenta ao PLC n' 152192, que 
''prorroga o prazo de vigênCia da Lei n~ 8.199, de 1991", 
de autoria do p~putado Max Rosenmann. Em discuSsão a 
matéria, usam da palavra os Senadores Ronan Tito e Magno 
Bacelar: Subme~ida a votação, a __ matéria é aprovada. Em 
seguida, o Senhor Presidente convida o Senador Gilbeito Mi-

.:.-
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randa para~quc proceda à leiturà do parecer oferecido pelo n'' 73/93; PLS n'' 197/91; PLS n'' 227/91; PLS n' 224191 e PLS 
Senador Luiz Alberto Olivdra:- ausente da reunião- ao n°'218f91 Nada mais havendo a tratar. Sua Excelência encéira 
OFS n'·' rD0/93~ "'Do Sei'lhor Presidente do Banco Central a reunião às treze horas de quinze minutos, l3vrando eu, 
do Brasil encaminhando ao Senado Federal solicitação da Dirceu Vieira Machado Fílho, -a presente ata que, lida e apre-
Prefeitura Municipal de Medianeira- PR para contratar ope- vada, será assinada pelo Senhof Presidente.-- Senadof João 
ração de crédito no valor de CR$15.000.000_000,00 (quinze Rocha, Presidente da CAE. 
milhões de _cruz.eiros reais} junto ao Banestado.; faVorável 

d PRS 37~ Reunião, realizada em 14 de dezembro de 1993 nos termos o que apresenta. Usa da palavra para discutir 
o Senador Ronan Tito. E~_- .X~!a.Ção. a matérlã é aprovada. Às onze horas do dia qualorze de dezembro de mil nove-
Prosseguindo .. o Se~adpr Gil.h,é;t9_.Miranda_ pãssa a ler o pare- centos e noventa e três, ria -Sala de reuniões da Comissão; 
cer favorável nos termo:;; d9 P,RS que o S_enador Luiz Alberto Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senador 
Oliveira apresenta ao OFS n\' 1.09/93, "Do-.Serihor_Presidente João R.ocha, corn a presença dos--Senhores Senadores Eduardo 
do Banco CCrittal do Brasil enCarilinhando ao Senado Federal Suplicy, Valmir Carnpelo, João Calmon, Esperidião Amin. 
solicitação da Prefeitura Muni~ifml de Rondon _- PR para Mauro Benevides, Gilberto Miranda, Mário Covas, João Re-
contratar operação de crédito no valor de LR$8.550.700,00 . Cha, Magno Bacelar. Saldanha Derzi.; Albano Franco, Bello 
o milhões, quinhentos e ~inquerita mil e setecentos cruzeiros- ~-Parga, Marluce- Pinto, Marco Macíel, Elcio Alvares, Álvaro 
reais) junto ao Banestado", N.ão havendo quem queira discu- Pacheco, Ronan Tito, Jutahy Magalhães,-Raimundo -Lira e 
tir, a matéria· é ·colocada cm votação e é aprovada. Ainda César Dias, reúne-se a Comissão de Assuntos Econôniicos.. 
com a palavra, o Senador GilbCrto Miranda para proferir O Senhor Presidente declara abertos os_trabalhos comuni-
o seu Parecer, favorável noS tCrmos do PRS que apresenta cando que a presente Reunião .destina-se a ouvir eXpOsiÇãO 
ao O'FS n" 140/93; ··Do ·Senho·r _Presidente do Banco ~Cenúal do Senhor MinistrO -da-Fazenda, Fernando Henrique Cai'dOso. 
do Brasil encaminhanQo 'ao~ S~f!ado Pederal solicitação do_ soOre o ''Plano Económico do~ Governo". A seguir, comuniCa 
Senhor Governador do Estado de São Paulo .Para que seja que a presente reunião sei-á secreta e conV'ida o público pre-
autorizada a em·issão de 65.274.713.295 Leúas Financeiras sente a: se retirar da Sala de rewiiões. Pos_teriOrmente a reúnião 
do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP/SP. cujos recur- torna-se pública, e o Senhor Presidente declara·cumpridà sua 
sos serão destinados à liqüidaÇão do 5" oitavo de precatórios finalidade. Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência encer-
judiciais pendentes. de responsabilidade daquele Estado". Em ra a reunião às treze horas e quinze niiilütos, lavrando eu, 
discussão a matéria, falam os' Senadores Esperidião Amin, Dirceu Vieira Machado Filho, a presente ata que, lida e a pro-
Magno· Bacelar~ João Calttlon; Ronan Tito, João Rocha e vada, será assinad<;l pelo Senhor Presidente. ~Senador João 
Gilberto Miranda - que se compromete a fornecer dcldOS Rocha, Presidente da CAE. 
suplementares sobre a matéria ao Senador Esperidião Amin. 0 SR. PRESIDENTE (JoãO Rocha) _ Está aberta a 
Submetida à votação, a matéria é aprovada. A seguir, passa-se reunião. 
à apreciação da Indicação n"'I/93, ""Do Senhor Senador Esperi- Srs. Senadores, temos a satisfaÇão de reCeber, no recinto 
dião Amin requerendo. nos __ termos regimentais, indicação da Comissão de Assuntos Económicos, 0 Senador Fernando 
na qual o Presidente da República encaminhou ao Senado _Henrique Cardoso, Ministro de Estado da Fazenda, a convite 
a Mensagem n" 186/93 (n" 260/93), em que soliCita o estabele- da Presidência do Senado e da Presidência da Comissão -de 
cimentO de "limites é condições Para operaç_6es externas· de Assuntos Económicos. 
natureza financeira", que comprt:endcm não só a regulamen- Esta reunião será infónb.àl, com os· membros do Senado 
tação do art. 52, inciso v_ e' VII, corno também a ~·fixação. e com todas as Lideranças dé Partido, não sendo permitida 
de critérios e normas ·disciplinadoras das _operações a que' 

f L · 8 a presença de pessoas estranhas após o seu íníció. -se re ere a c1 n'' .187, de 1:' de junho de 1991 ", cujo relator, 
Senador Elcio Alvares, apresenta parecer pelo arquivamento. Neste momento, passamos a- direção d.os trabalhos_-ao 

Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado. Em discussão a matéria, participam oS Senadores Esperidião 
Amin, Ronan Tito e Gerson Càmata, sendo concedida vista O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Sr.' Presi-
ao Senador Ronan Tito, pelo prazo regimental de cinco dias dente_- dá Comissão de Assuntos EconÇ!micos, Senador João _ 
úteis. Em seguida, o Senador Ronan Tito passa a ler o pá.recer Rocha; demais Presidentes de ComiSSões TécniCas· Perma-
favorável que oferCce- ao PLC n~ 123/93, que -"altera a legisla· nentes do Senado; Srs. Líderes; Srs. Senadores; Sr. MiniStro 
ção do Imposto de Renda. relativamente à distribuiÇão disfar· Fernando Henrique Cardoso: 
ç~da -~~-~':l-~~o_~"_. __ d_e __ a_~to~!_a_,9_~)?_e_p_~_!:~_d<?J9s~}1it_riª }:;ygt~_el: Esta reunião, como já disse o nobre Presidente da Cernis-
Não havendo quem queira .discutir~ a matéria é colocada em são de Assuntos EconóiTiicos, ê informal: Tem poi objetivo 
discussão e é aprovada. A· s,eguir. usa da palavra o Senador ouvir a exposição do Sr. MiniStrO da Fazenda Fernando Henri-
GerSon Camata para proferir o seu pareéef, favorável ao PLC que Cardoso sobre o-Plano Económico do Governo. Em segui-
o\' 94/92. que "altera o parágrafo único do art. 1\' da Lei o'' da, iniciaremos um debate entre os Srs. Lídeies, Presidente 
7.628, de 13 de novembro de 1987, que dispõe sobre os preços- de Comissões e outros Senadore_s que aqui vierem e o_ Sr. 
mínimos da uva", de autoria. do Deputado Hermes Zaneti. Ministro, tendo em vista a necessidade de um entrosam·ento 
Não havendo discussão, a matéria é aprovada. Em seguida, .cada vez maior entre as duas Casas do Congresso Nacional, 
o Senador Ronan Tito faz considerações a re-speito de algumas já que há propostas de emenda constituCional contidas no 
matérias. Não havendo mais quem queira faZer' USo da palavra, Plano a respeito dessa propositura, que é damaiorimportâricia 
o Senhor Presidente comunica que, tendo em vista o avançado para a vida nacional, sobretudQ tendo_ em vista a necessidade 
da hora, ficarão adiadas. para uma próxima reurlião, as seguin- de encontrarmos uma saída adequada para a grave c_rise que 
tes matérias: Emendas n\'~ 1 e 2 de autoria dO Senador José há muito tempo persiste e se agrava entre nós, principalmente 
Paulo Bisai, oferecidas ao Substitutivo da CCJ sobre o PLS no campo económico~financeiro, particUlarmente no que tan-
n' 256/89; PLC n• 66/93; PLC n' 98192; PLC n• 24/92; PLS ge ao problema da inflação. 
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Agradeço a presença da imprensa, de todos os_seus repre
sentantes aqui pteSerites, e gostaria de solicitar que, Jogo,ap6S 
o término das to-madas de imagem, enfirri, dOs _seus tr@alhos 
preliminares, se retirassem! porque' conforme-enteildimento 
com o Sr. Ministro, a reuniãp será fechada. Naturalmente, 
após a reunião. o Sr. Ministro dará esclarecimento à _imprensa
a respeito da reunião. 

Peço aos·senhores representantesâa imprensa, e as outras 
pessoas que não pertencem à Comissão', cdm exceção' dos 
assessores do Sr. Ministro de Estado e assessores dos Srs. 
Uderes, dos Srs. Presidentes de Comissão--e da Presidência 
do Senado~ _ , . 

O Sr. Mii:tistro fará a sua exposição. __ 
Há uma parte escrita _que depois- será encam1illiada a 

todos os Srs. Líderes_, aos Srs~ Presidente das·comissões-TéCD:I~ 
cas do Senado· e, quem sabe, a todos os Srs. SenadOres, de 
um modo geral, o que seria o melhor. - - -

Solicito a colaboração da imprensa, para que poss~mos 
iniCiar os nóssOs trabalhos, de vez que o Sr. Ministro Fernando 
Henrique- Cài-dOso tem c;:on;Ipromissos inadiáveis a paitir-dá 
meio-dia.- · 

Passo a palavra ao Ministro da Fazenda, Fernando Henri
que Cafdoso~,pàra fazer a stia exposição. 

O SR. FERNANDO ffÉNRlQUECARDOSO- :Sr. 
Senador Humberto Lucena, Pfesidente do Senado; Sr. Presi
dente da Comissão de Assuntos Econômicm;;- S-enaodr JOão 
Rocha; Srs. Lídeées, Srs. Senadores, quero aproveitar esta 
oportunidade para termos aqui uma conversa muitO" direta· 
e muito franca e, ao invés de eu fazer uma exposição longa, 
onde eu repetíria o que tenho dito, pedi que distribuíssem 
a V. E~ ..:...: devem ter .rece~ido :- a Exposição de Motivos. 
Foi entreguÇ P,o~ gabinetes. , . . - . __ . 

Na Exposição de Motivos· qúe enviei ao· Presidente da 
República, há um detalhamento do que lhes vou dizer agora 
aqui. . 

Com toda franqueza, trata-se do segUinte:· essa Exposição 
de Motivos ~ cissas medidas· qUé estou pedindo partem do 
fato de que ainda não temos --.-até agora, ~m dezembro 
-uma preVisão .sobre as reformas profundas de que o Brasil 
precisa. - · · , 

A posiç'ã0:4c:! Ministro c]a F~zenda, nessa circunstância, 
é muito dificíl. POr quê? Porque tenho que· apresentar um 
Orçamento ·para O ano que vem, 1994; tenho que negociar, 
interna e externamente, as dívidas do Brasil e não temos: 
uma âncorã, pãra usar a expressão que todos utilizam hoje, 
mínima quaritO âs definições fundamentais. 

A minha intenção era a .de, no decorrer da Revisão ConS-
titucional~ apresentar uma série de sugestões que permitiSseM 
uma reordenaçãO da vida brasileira. 

O SR. PEDRO SIMON --: Sr. ]'residente, estou vendo 
que a expósiÇã'o· é para a COIDisSão de Assuntos_ EconómicoS: 
Mas os Líderes também não foram convocados para esta reu
nião? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Foram. 

O SR. PEDRO SIMON- Não estou vendo os Líderes 
aqui. 

O SR. MEIRA FILHO -Eu queria comunicar ao Presi
dente que, pelo fato de o Senador Irapuan Costa Júnior estar 
viajando, fui designado para a Líderança do Partido. 

Honra-me sobremodo estar aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Estão aqui 
o Líder Mauro Benevides, do PMDB; o Líder Epitácio Cafe
teira, do PPR etc. 

Faltam o Senador Mário COv.as,·do PSDB; o nosso Sena
dor Rachid Saldanha Derzi, do PRN; e o Líder do PP. 

O Senador Marco Maciel, do PFL, já esteve com o Minis
trO e· pediu licença, pois iria atender, rapidamente,.a um com
promisso e já chegaria. 

-Trata·se de uma reunião informal, .apenas em homena
gem ao Presidente da Comissão de.Assun~os Ecçn_ô111ico.s. 

Eu disse que a ComisSão foi realizada a convite meu 
e de S .. Ex~, e foram convidados também os Presidente. das 
COmissões. · · - --

O.SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO"-- Bom, 
retomando o fio da meada, a idéiá, portanto. era a de a presen
tarmos ·no decorrer da Revisão Constitucional_, uma série 
·ae sug~stões que permitissem a reorganização·da vida !Jr_as!
leira, entendendo-se por ·vida b:rasileira não só ã estrutura 
do Estado, como aqUelas questôes fundamentais que dizem 
respeito à Previdência Social, à seguridaQe, de· um modo mais 
geral, à questão do funcionalismo;. às f~mções que o Estado 
terá a desempenhar, à estrutura de mercado, enfim, a um 

. conjurito de medidas que, parece~nie, ·são essenciais para Que 
possamos· tomar definições para O Bras~I. tendo em vista o 
que vai acontecer no próximó século. · · 

Isso por que? Porque estamos hoje numa situação a~sol~
tamente limite quanto a certas deci_sões ·mrcionais. Não é a 
questão do Orçainento do ano que vem ou da irifl.ação. O 
mundo está' mudando e múito rapidamente. , - ,_ · 

Hoje é o último dia para, em Genebra, chegar-se ao 
acordo do GATI. Esse fato terá conseqüências enormes, te
nha-se ou-não um acordo. E, infelizmente, as elites brasileiras_ 
não estão-afinadas com o que está ãOOnfec_endo fora das nossas 
fronteiras; não estão preocupadas, a não ser segmentarmente. 
E decisões. dessa natureza afetarão nossas vidas. 

Há outras decisões, em âmbito tecnológico, de grande 
significadO. Está havendo uma tremenda reestruturação da 
base produtiva internacional. , 

Tenho participado de, reuniões, como participei de uma, 
na seni'3iia Passada, sobre o Mercosul, conl o Ministro da 
Argentina, preparatória da reunião dos Presidentes do M~rco-. 
sul, onde temos que nos defrontar com o que-- fazer com o 
Nafta, que foi aprovado nos EStados Unidos. Virá uma pro~ 
posta de integração hemisférica. Será ·que nos convém- ou 
não? Ternos alternativas? Qual é a nossa política? Podemos 
enfrenta?? O que acontece com o suco de laranja? Vai dar 
-para enfrentar ou não?· Enfim. são decisões· estratégicas. _ '_ 

Vou contar urna pequena anedota. Ao chegar ao Canadá 
para assinar o con_trato ·da dívJda, a primeTra pergunta que 
me fizerãm-, dentre várias outras que se segUiràrD., foi sobre 
a descoberta do cadáver de Ana Elizabeth. Este é um fato 
lastimáVel, que tem repercussão, mas que não guarda propor
ção com a negociação da dívida. Está havendo uma espécie 
de "volta ao umbigo" da temática brasileira, no momento 
em que o Brasil tem que tomar decisões_ qu~ .tra.nscend_em 
iSto; o que não quer d_izer que não Sé ·teiiham que busc~r 
os responsáveis pelo assassinato, que não se tenha que rr 
ao fim na CPI do Orçamento. Sou favorável a tudo isso, 
mas não podemos nos- resumir a essas questões, e é o que 
estamos fazendo. _ 

A temática de mais longo prazo está desapareCendo, mas 
não no mundo. Nós vamos·ser atropelados, se não tomarmos 
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certas decisões importantes sobre como vamos nos inserir na 
economia internacional, até que ponto, qúaf é o limite, quai 
é a alternativa, quais são os parceiroS. Entfetarito, itão adianta 
ficar com o dedo no dique. Não houve telnpo para oCõngresso 
se preparar-para essa:s decisões; Jrós postergamos, e eu entendo 
as razões. 

Diante do fato de que não havcriã. condições, efe_tiva~ 
mente, de entrarmos na linha principal, o Governo. por meio 
do MiriiStério- da Fazenda, resolveu propor o seguinte: em 
face do quadro atual, tanto da impossibilidade de decís6es 
mais de. fundo, a curto pr~zo, quanto de uma situação de 
emergência, a que vou.-me feíerir com mais vagar. que é 
a situação da inflaÇão e a desordem que isso ocasiona no 
Brasil, algo tem que ser feito, de modo a _que não se faça 
com que o COngresso seja o refém da _situação. Ou seja, 
não podelnos estar dizendo ao País que não__ podemos f3zer 
nada porque o congresso não tomou as decisões necessárias 
para mudar as questões fundamentais. 

Estarrios, portanto, p~ropóndo um atalho. Este programa: 
de ação, é ,um atalho, tendo em vista as CTrCunStândãs, Para 
permitir que haja condições qe, o Brasil ser gerido em 1994_ 
e que~ clrt 1995, o novo governo, seja qual for o presidente_ . 
e seu'staff, possa' também funcionar. São medidas que permi
tem uma ponte entre a situação atual e a futura. imaginando 
que nesses dois anos o Congresso ter~ tidO tempo sufiCiente 
para, no primeiro ano, proceder às reformas necessáriaS e_, 
no segundo, implantá-las. OS efeitos de tudo-isso sãude pfâioS 
mais longos e nãO há condições, a curto prazO, de atuarmos 
de forma miniril.arhcnfc -efiCàz- se -algtúTias decis-õeS não forem 
tomadas. Esse é o pano de fundo. 

A demanda imédiãt'a da população ê effiprego e -cUsto 
de vida, como· todo mundo sabe. As questões estão ligadas: 
custo de vida, carestia, é inflação; e empregO -é investim·ento. 
Não haverá mais investiinento na medida em que a economia 
não for mais organizada, na medida em que não houver uma 
perspectiva mais estáveL -

Do ponto de vi_sta da população; o que sé "quer é congeta
mento. Por quê? E óbvio. A experiência que ela sentiu de 
perto e que deu dinheiro foi o congelãmCDIO. Congele-se o 
preço, já qUê o salário Cstá baixo. E natural que seja assim, 
mas sabemos que isso não fUnciona, por-aíverSas razões. Uma 
delas é que o Brasil, nos últimos tempos, mudou profurida
mente em vários aspectos, mas não mudou -mais claramente, 
porque o Brasil hoje é uma sociedade democrática, com de
mandas de liberdade e .de democracia. 

Não é só a democracia institucionalizada- porque essa 
existe, mas tem mil problemas-. é que, na sociedade, existe 
hoje um~entimento muito forte do direito, da_cidad"iniã.·com 
isso qualquer tentativa de, por via autoritáiia-; em-purrar goe:la 
abaixo-o que quer que seja, não vai funcionar. Não é Só 
uma questão de concepção- que cu, aliás, tenho- de que 
as coisas devam ser democráticas, é também outra questão. 
Mesmo que não tivesse, se tentasse, não dariã certo, porque 
a sociedade não aceita~ No primeiro momento, aplaude; no 
segundo, desmoraliza quem tenta ir pela via das imposições. 

Hoje, essa desmoralização está amparada no Estado de 
Direito, nos tribunais, na Iegisl3ção, nas liminares. Diga-se 
de passagem que não pedi fiada a respCitO- de liminar, embora 
tenha ouvido comentarem, diversas vezes, que o_ plano do 
Ministro da Fazenda vai ficar prejudicado, porque o Supremo 
Tribunal não aceitou a medida provisóiiã sobre as liminares. 

Eu nunca falei a esse respeito. Eu nunca ped'í, pOrque 
não parte da minha concepção. Não estou fazerido um progra-

ma econômico baseado na qubra de contratos, o que neces
sitaria de amparo jurídico na liminar. Não foi por ·isso. As 

· Iiminares rãral1). pedidas Porque há uma forte demanda em 
toda a AdminiStràçáo. HOje, é mUito difícil adminiStrar, por
que os juízes dão liminar e d_~pois' nãà julgam o mérito:--o 
que paralisa as decisôes noS vários âinbitos da vida adminis
trativa e não diretamente na economia. 

Voltando ao que eu estava dizendo, o caminho que é 
ansiado, subconscientemente, pela população não é viável. 
Ele terá como consequência, simplesmente, mais adiante. um 
grande deSequilíbrio na estrutUra de preços, desabastecimento 
etc. 

Prefixação é outra maneira de se impor um tipo de conge
lamento. Em certas cíiciJÇJStânCias, âs Sociedades admitem; 
noutras, não. Em· quaisquer Caso's, é preCiso qUe haja meca
nismos_capazes de assegurar decisões. Nós não dispomos, por
que, ao lado da demanda democrática muito ampla da socie
dade, houve a desestruturação do Estado brasileiro, c_ujo tiro 
de morteiro foi a reforma do ex-Presid6-itte Collor. 

Há uma grande desordem no aparelho estatal'braSileiro 
e nós não dispomos dos instrumentos necessários para uma 
ação eficaz, ainda que essa ação·fqsse aceita -e -t'iveSSé Uina 

- certa lógica, na base da linha autoritária. · · ·, 
O caminho que nos resta para atender a essa· demâ.nda, 

que é a demanda de preços mais baíxos ~e mais investimentos, 
é o caminho i_ongo, duro, penoso, IriaiS é o caminho· de ir 

·àquilo qUe é fundamental na reconstrução das finançaS do 
País. 

Estamos_ partindo do princípib de que o setor pr'ivado 
brasileiro reagiu, passoú por vá:rias disciplinas internaS, conse
guiu se sanear. e os-que sobfarain permaneceram hígidos. 
Um exemplo disso-é que as empresas têm liquid'ei:'e Dão 

·existe pressão·do setor privado ·sobre o poder público_. -Eu 
-já afirmei várias veze·s'queo a trtinha agenda é com-posta Por 
governadores, parlamentares, burocratas, chefes de empresa 
públia é não de empresários, os quais, quando vêm falar'comi
go, fazem-no em geral para aplaudir ou para CÇ~muniCat "que 
a indústria deles vendeu mais do que nunca._ 

Neste ano, 1993, 6 Setor induStrial brasileiro cresCeu 9%
e o se to r ~gríCÜla,_ érCSc.e~'fO~tem'~!lie,. >~- recess<l_o ri~~- ~Xiste, 
neste momento, no Brasil. Nós estamos em retomada de cres
cimentO sustentado. Diziam que.erà uma bolha d<c'o~S~J!lO. 
Hoje Se_ vê que não há bolha, o' que há são alguns s-e~ores 
de coagulação, onde não há o crescimento. Não hé 'nenhuma 
previsão, para o ano que vem, que_ Seja negativa. _sé-v. Ex~ 
se_ derem ao trabalho de ler a revista Exame, que- ti·õUxe o 
balanço dos 25 anos, verão que praticamente- tOdos os Setores 

- cresceram, estão -investindo, e que nós temos hoje grande 
pr"odutividade, como nunca -tivemos. · · · · 

E aí há um prOblema:· eSse -c-ris-ciiDentO -n-âO se tiaduz 
em aumento de emprego, porCtõ.e isso é um fenôiTtel)Ç ~un
diaL O crescimento feito a partir- da nova revolução tecno
lógica não emprega, o que aumenta a n~ssa responsabi~i~'ade, 
porque num país como o nosso, que tem essa conviVêriCia 
entre um setor avançado e áreas atrasadas, o crescimento 
do setor avançado não_ vai redund_ar, automaticamente, no 
que os americanoS chamaram de trickle down effect, ·efeito 
conta-gotas, e pouco a pouco chegar lá embaixo. A prospe
ridade de uns não vai resultar, amanhã, no benefício de outros. 
O elo entre uma coisa e outra chama-se Estado, pOlíticas 
públicas, ação soÇial, sem o que não haverá a possibilidade 
do crescimento, que já está existindo, surtir efeito em nível 
de bem-estar da população_ 
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Não há, no setor privado, dema,ndas e sina_is :d_~ enfrague_-_ 
cimento, Onde é que está_ o problema? Está_ r:w setor público, 
que é precisamente o setor vi~al_para o Qem-estar da popula
ção, só que esse setor público, hoje está absolutamente incapa
citado de exercer, de fonna adequada, aquilo que dele se 
espera. 

Então, o mesmo problema, que diz respeito à carestia
e à falta de emprego, acaba resultando _em uma tremenda 
pressão sobre o setor público, que é quem DãO--está equipado 
hoje para permitir qúe Se dê o salt9 necessário. Portanto, 
todo o nosso diagnóstico foi baseado_ na análise da situaç_ão. 

Desde que assumi, afirmo que, em um_ plano de ;;tção 
, imediata, tratamos de colocar a ca_sa em ordem. Para isso, 
renegociamos a dívidã COm- oS EStados, o que foi feito com 
grande sacrifício; renegocjamos a-dívida e~terna para pegar
mos os megapassivos; proibimOs os b3ncos esçqd_ua~s de finan-:
ciarem os seus governos locais; nãq fize_mos_ nenhuma excep
cionalidade no Conselho Monetário Nacional, ou seja, cami
nhamos n.a dit~ção de uma organização estrita. do setor i,-ú-
blico. , 

Enviamos ao CongressO~ .como v. Ex~ sabc!nl~ o··orça
mento, em agosto deste arte~ Neste Orçamento, b então chttfe 
da SOF, Dr. Aurélio Nonó, homem muifo_competente, rece-. 
beu uma instruç?o do seguinte teor: ."Expresse no .O iÇamento 
o que acontecerá se as de~flndas forem at~ndidaS''_._ E, .es~~ 
Orçamento, que foi enviãdo ao Congresso, expre&Sidssó, re-_· . 
sultado: se as demandas fossem atendidas, haveria um déficit 
potencial de 27 bilhões de dólares . .Neste ano de I993, vamos 
ter um déficit operacionaL oq s~ja, inc_Iuindo juros, de 2% 
do PIB. Sft: .o Orçamento ,do ano que vem fosse _cumprindo 
çomo ele ~stava aqui, fora as 3Q mil emendas apresentadas 
pelo Congr~sso~ que aumentavam o ~éfiCit para uma so~a 
astronómica, teríamos um déficit ppe:rãcion_al_ de 6% 4o PJa, . 

Este ano não vamos ter déficit prímário;_e.ste' a-ri.o v'amos 
empatar nO primário e vamos ter um operaci9!1al df 2%-
0 ano que vem seria de 6% o operaciOnal; o prhriário depen
deria da execução do Orçamento, isto se nóS não Utll.iz.á.ssemos. 
a técnica, que Sémpre foi utilizada, que é ~OIDC? já disse flo. 
Senado, nãquela outra ocas~ão,qão preciSo repetir~.a do "orça
mento sahfonà"_. A Comissã9 9-e~Orçc:tmentQ diz.que o Minis
tério da -.~~~riqa não calculou certo a receita; por sua vei, · 
aumenta as rec~itas e aumenta as despesas. Fe1to"iSs0~ O Minis
tro da Fazenda; depoi_s,_ como ~abe que não era bem yc;:r;d.adcr 
assim,. segúra as despesas e a inflaçãO _COme" ludo, zerando 
no fim via, i.nflação, com grande desordem administrativa e 
grande prejuízo para todos. 

Então,o Presidente determinou que retitá~semos o Qr;ça
mento e fizéssemos um novo, CO-Ql~ o propósitO de ter o déficit 
zerado. :Oeixem-me fazer, antes de entrar no Orçamento, 
uma pequena elaboração sobre. o porquê desse empenho em 
zerar o dé.fi.cít. 

Não p.ecessariamente um déficit produz inflação. Inflação 
é algo mui~o complicado, e, quanto mais eu fico me debru
çando sobre as agruras da inflação, mais fico feliz de não 
ser economista, porque eles não são capazes -de explicar isso 
-com perdão do Senador Eduardo Suplicy,_ que é Doutor 
pela Michigan State. Os Economistas não conseguem chegar 
a uma explicação cabal e convincente. ~orém, como nâõ tenho 
que ter explicações, mais resultados, e sofro as -pres-sões, o _ 
fato é que, às vezes, a inflação é produzida por demanda, 
com salário pressionando - nãO é -o caso -no-"Brasil -, às 
vezes, por custo, o que também não é o cas9; ãs vezes_, pelos 
déficits. 

V~:m contar a V. Ex·~ o que tenho contado nos últimos 
dias a respeito da visita que fiz ao Ministro -do Comércio 
Exterior do Canadá. Comparando os dados, ele me disse que 
o Brasil é .um país formidável. Exclamou: "Quisera eu .que 
o Canadá estivesse nas condições do Brasil!" Por quê? Porque 
o Canadá tem um PIB de: 700 bilhões de _dólares e uma dívida 
externa âe 700 bilhões de dólareL O Brasil tem 450 bilhões 
de dólares de PIB e um dívida externa, no que diz_ respeito 
aos bancos de 35 bilhões, e, noconjunto- BID, Clube de 
Paris etc. -, não chega a 90 bilhões çle dólares. Portanto, 

J1lenos pe 20% do PIB, sendo que lá ê de IOO% do PIB. 
No Canadá, as províncias devem à União 200 bilhões de dóla
res. Eles tentaram uma: reforma constitucional e não conse

-guiram. Aqui, os Estados devem 20 bilhQes e ~tamos fazendo 
um acordo da dívida. O_ défiCit primári()deste ano no Canadá 
é de 47 bilhões de dólares;-o nosso é zero. Temos, ainda 
reservàs' de 27 bilhões de dólares. 

Então, por "que há iriflação aqu'i'e lá não? Porque lá 
esse déficit brutal é finánciado a 30 -anos de prazo e_ a juros 
de 3% ao ~no, coniõ os americanO~ fa~em. Os ,a,meric,anos 
impri1p..em moeda e nós financiamo~ o. déficit deles. Só que 
9 Brasi~ 1_1ão tem "Parag!lai" para fazer isso. Quem vai engolir 
nossos cruzeiros? A moeda que imprimimos fica aqU:i -delltro 
mesmo, regurgitando sobre nós e produzindo inflação. E 
quand9 pedimos di~heil;o~ emprest~do,, A a 2~ diÇtS de prazo 
;_ agqra: çonseguhhÚs um pouquinho mais - e a 2Q% de 

--juros reais ao ano. 'É iS;to que estamos procurando baixar, 
porque amanhã, vou ter que mandar fazer leilão para pagar 
a seca do Nordeste e mais de 400 bilhões da Previdência, 
e não tenho dinheir.o.- O Ministro da Saúde, que vai estar 
comigo ~qje à tarde,·t~t,n.sofrido press&Q dos hospitais. Todo 
mundo Çi?se que ia resolver o pmblema da saúde, mais nin
guém ~e!!_n.ada. Só o)yli9,is_tério da_ Fazenda teve que se virar 
para pagar. Não entJ:OU um tostão adicional este ano todo. 

POrtanto, este mêS teiei que tomar dinheiro emPreStado, 
a juros altíssimos, par& financiar gastos· correntes. Isto é uma 

- loucura; isso é hiperinflação em pouco tempo; é quebra do 
Estado. Agora, as d~c.isões são tomadas, e, quando o Ministro 
da FaZenda diz que_ pão, tem, acham que ele é ortodoxo, 
ou então Os desempregados gritam que precisam de emprego. 

-Mas cOmo_é que fazemos para pag'ar? A juros'? É o que está 
acontecendo. 

A· diferença não é que nós tenhamos um déficit só; é 
-que esse déficit eStá Crescente--e está financiado em curto 
prazo a juros altos,- e isso- mantém a ciranda financeira. Não 
adianta mandar baixar os juros. Como é que se baixa, se, 
no final do mês, vou lá e peço mais- dinheiro, sendo que 
o banqueiro sabe - porque não é bobo e lê o Orçamento 
- que vou pedir mais e mais e que as fontes fiscais não 
serão suficientes para pagar? Ou nós pensamos que alguém 
engana alguém no mundo de hoje? Ninguém engana ninguém. 
Basta olhar os números e ver que não dá. então, vamos tocar 
juros neles, porque o risco é maior. E quem paga isso tudo 
é o povo, sob forma de -inflação. 

Resolvemos, pois, acabar com o maior iniposto do Brasil,_ 
que é o inflacionário, A mim me 'iriitci quando alegam que 
vem mais um aumento de imposto. Não vem aumento de 
imposto nenhum; vem um tremendo esforço para acabar com 
o maior imposto, que é a inflação. _ _ 

Para tentar enxugar esse Orçariierito, piirtiniOs do déficit 
potencial, parece-me,_ de 26_ bilhões de dólares. Deste~ cerca 
de 4 bilhões são financiáVeis a longo prazo, como o Canadá 
- não tem problema -. de vinte a trinta anos, prazo de 
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caréneiii, 2% de juros-.-são os einpT-ésHffios-do BID, do Banco 
Mundial que entram aqui. Esse flux_o_ não faz uma pressão 
a curto-prazo. Assim, passamos para 22 bilhões. Depois, recal
culam-se os números que estavam no Orçamento anterior, 
basicamente os númeroS da previdência, da s<iúde_e do pessoal. 
Pessoal e previdência -não são gas_t~s compressíveis, porqüe 
o Governo não pode colOcar ningut!ni na rua. A ConstitUição 
não o permite_., nem a Previdênda, pOrque há leis~ de 27bilhOeS 
de dólares para pessoal, que estavam no Oi"ç3me-nto anterior, 
caímos para 23 bilhões neste que estamos mandando hoje. 
Esses 4 bilhões são mero cálculo sobr_e_ a ~_nflação, porque, 
no Orçamento anterior, fez-se uma hipótese sobre urna infla
ção cadente para 12% -no fim do ano. FiZ:úàos para uma 
inflação estável de 35%, porque vamOs tOmar outras medi dás 
que depois explico. Isso diminui, no papel, -4 bilhões. Não 
posso comprimir a menos de 23. bilhões o gasto com pessoal, 
porque, este ano, o gasto será em tornO de 20 e poucos ... 

O SR. RONAN TITO -'-Peço a palavra para uma ques
tão de ordem, Sr. Presídente. 

O SR. "i?RESIDENTE(Joa()Rocha) -Pois não, Sena
dor. 

O SR. RONAN TITO - Solicitei ao Presidenté ·qu·e 
deixasse entrar um ex-Deputado e assessor da Casa~ _S. Ex~ 
disse_que a se.ssão _era ·priV'ada e que não se ·poderia entra·r: 
Todavia, estou vendo entrar·assessores de Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
da Mesa está com o Senaqor Humberto Lucena, a quem passo 
a resposta. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto L·ucena) - Qual é 
a sua q-uestão, Senador Ronan Tito? 

O SR. RONAN TITO~ Um ex-Pariamentar e asse·ssor 
desta Casa, que é ecOnomista, pediu para assistir à reunião. 
Eu, de minha parte, sOlicitei ao Presidente .que autorizasse 
o ingresso __ dessa pessoa. S. Ex~ não o permitiu, porque não 
se podia abrir precedentes. Todavia, vejo agora assessore_s 
de Parlamenares entrarem. Peço, portanto' uma decisão da 
Mesa, inclusive para responder ao assessor da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Pelo que 
sei, estão presentes os assessores do Sr. Ministro e um assessoi
da Presidência. Mas V. Ex~ pode providenciar para que ele 
assista, porque, como. se trata de um ex-Parlamentar, que 
pode, portanto, comparecer ao plenário do Congresso, do 
Senado e da Câmara, evidentemente, tamb~m~poderá compa-
recer a este plenário. - -- · 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ~ Se 
V. Ex• me permitem, i"etomo. 

DiZia ·eu ·que es.ses 23 bilhões de dólares, a diferença 
do gasto de 1993 para o gasto de 1994 com o pessoal, não 
significa senão cumprir a lei. 

O ex-MinistÍ'o Delfim Netto, atual Deputado, está escre
vendo a toda hora que estamos simplesmente fazendo um 
Orçamento que S. Ex• chama de "farofa", porque não presta 
atenção mais a números, está cariSado. As .leis foram apro
vadas por S. EX~' como por" nóS. Qti.e 1eís são essas? A -última 
é a Lei Salarial. 

Outra questão: não estou cort3.nd0 direitos de funcio
nários porqUe iúíO- posso riem devo. Está contemplado no 
Orçariu!nto o que foi definido pela lei salarial. Há certas deci
sões judid3.iS-CfriEtêm que ser cumpridas. Vou dar o exemplo 
da Previdência. O Supremo Tribunal Federal determinou que . 

o Governo págáSS~ ce-rca de 3 a 4 bilhões de dólares. corres
pondentes á diferença dos que não recebiam um salário míni
mo desde 1988. Isso está computado no Orçamento. O que 
não foi comprimido é porque tenho que obedecer à lei e 

·porque estamoS calculando que os bt!nefícios da Previdência 
e os salários dos funcionáriOs nãO setãO'diminuídos em termos 
reais. Até porque para-diminuir salário é neceSsário uma-nova 

--lei, pois, pela Constituição,_o salário não pode ser dimLnuído. 
Estou dando esta explicação para evitar que haja esses 

argumentos fáceis de imaginar que não houve mudança. Não. 
é preciso mudar dentro da lei. Voltamos ao ponto de partida. 
Só podemos agir democraticamente, dentro da lei. E dentro 
da lei ·as r~duções possíveis foram eSsas·. 

Reduzimos a quantidade_ de jy_t:_qs, a partir qa decisão 
tomada de que, na nova LDO, se protbe o Governo de fazer 
novos endividamentos. Os únicos títulos que o GoverÍlo terá 
possibilidade de emitir são títulos para rolagem do estoque 
da dívida. Está-se_ proibindo a expansão. Dímínufr"a.m-se Os 
juros dessa expansão. Não eStou_ considerando - __ o que pode
ria ser considerado ~--a queda da taxa de juros· .. e já direi 
o que ocorrerá, aprovado O programa. - - -- -

Reduzimos o que·· era possível. Mandamos. reduzir do 
" orçamento de .custeio e. investimen,to 40%, em média, dos 

MinistérioS: Nenhum Ministro gosta·de ver o se_u orçamento 
cortado. A reação é muito fOrte: O ideal seria que não fosse. 
Isso significa ~m corte de _6 bilhões de dólares, porque esses 
40%- são sobre aquela parfe do Orçamento que é -paSsível 
de corte. Não posso cor_tar pessoal, não posso cortar. as vincula
ções correcionais .. Ainda assim, parã zerar o déficit, faltavam 
9 bilhões de dólares._ Esses _9 bilhões_ de dólares é ,que são 
objeto de disCussão, pofS~ qllãilto·aos:40% de--ínVeStfmento-, 
o gove-rno é que vai arcar com as consequênciaS:. · - · 

É iniportante esclarecer que há diferença entre. cortar 
no Orçamento e cortar a execução. Quando se comparar o 
executado-em 1993 com o executável em 1994, pode até, haver 
um pequeno ganho, porque V. Ex~ sabem que o Orçãi"rientO 
não é cumprido. No Orçamento- de 1993. até- TtiTiho, foram 
utilizados apenas iO%.d0s recursos de custeio e inVe.sfimento. 
Fui eu que liberei, depois de uni acordo com a COÍniSsão" 
de Orçamento. · 

Efe_!lva~e~~e. a Comparação entre dois oi'çame~tos -diz 
pouco. O qUe --tem que· se·r leitó ~ a _comparaçáo entre-o <)iie 
foi exeCut3.do em 1993 com o que poderá ser executado _em 
1994. E vou voltar ao tema daqui a pouco. 

Feito esse esforço, cortado à. maneira que eStou _expli
cando, ainda sobravam esses 9 bilhões. Peço_ a.atf:!Q.Ção dos 

-Srs. Seriãdores para algo que é fundamental Para que se enten
da qual é o drama atual nosso: a estrutura da Receita Féderal. 

Não sei se podem ver. O que está em verde são os recursos 
disponíveis pelo Governo Federal para financiai ã seguTidade 
social. Poderão verificar que, a uma certa altura. esseS reCursos 
aumentam, em virtude da determinação da Constituição de 
1988 em pagar mais benefícios. Estamos pagando. Aí deveria 
constar Saúde, Assistência Social e Previdência. · · 

Se olharem aqui em baixo, verão essa parte .azul, que 
representa as vinculações automáticas para Estados e Municí
pios. Verificarão também que, depois do GovernO-FigueiredO,_ -
quando o Governo começou a ficar fraco, passou a dar maís 
dinheiro para os Estados e Municípios. 

Essa parte amarela representa os 18% da Emenda Cãl
mon, que é estável. 

O azul representa o FINAM, FJNAME, FINOR; são 
as outras vinculações. 
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O vermelho é a nossa tragédia. E~~_e_,é -o- cõne -do -Sofri
mento, porque isso é o que résta !ivre para o Governo. Do 
vermelho sai salário, salvo pessoal de segur~dade;:, !;iai Forças_ 
Armadas,_ Agri~_ultura_~ Transportes, Ciência e_ Tecnologi~ .. 
Congresso, rolagem da dí~ida, Judiciário etc.. Tudo sai do 
vermelho. V. ~x· podem ver que, nos últimos dez anos, esse 
cone foi reduzido pela metade. Alguns são empresários, outros 
são donas-de- casa. Não dá para administrar isso. Não há 
milagre nessa matéria. 

Os pobres Ministros da Fazenda e do Planejamento são 
responsáveis pelo vermelho, mas a sociedade cobra tudo e 
não quer nem saber porque está pensando nos termos· globais 
e não nos termos específicos, do que resta livre. O reSto_ é 
vinculado. Só que há uma agravante: isso aqui é 1992. Em 
1993 houve urna nova hérnia em cimã desse cone. É que 
toda a saúde passou para o vermelho, duplamente. O verme
lho lá na seguridade, e a parte do Orçamento direto que 
paga, tod~. Querem um exemplo? Podem ver os pedidos de 
suplementação orçamentária. O últiiriO foi de 800 bilhões de 
cruzeiros_ reais. Dessa quantia, 400 bilhões de cruzeiros reais 
são para a saúde, 168 bilhões de_ cruzeiros reais_ para a Previ
dência e o resto é para tudo o mais. Na despesa corrente-, 
no mínimo, metade do que gastamos é cOn:i Sãúde. Antes 
isto era para" financiar a seguridade, o verde. AgOra não finan
cia nem a Previdência. Neste mês do leilão, vou pedir dinheiro· 
emprestado para passar ao Ministro Antônio Britto para ele 
passar para os velhinhos ou para quem quer que seja. Somos 
velhinhos também, precisamos pegar um pedacínho disso. 

Esse é o drama. Agora, se aumentar imposto, para cada 
unidade de imposto que eu aumente vem O, 15 para o verme~ 
lho. a .resto vai automaticamente, precise o~,~. Oão, a obra 
de algum recurso adicional. É automático. Não dá para admi
nistrar o Brasil assim. 

E tem mais. Não pensem V. Ex'!~ que adn{irlistramoS ~Orit 
esse vertnelho. Ele é acrescido aqui em cima· da: dívida. Os 
bancos são nossos sódos beneficiários. QuarifO iriais a-periá 
no vermelho, mais vou ao banco; quanto mais vou ao_ banco, 
mais sobe o juro; quanto mais soore Cijurõ, ritais:a sociedade 
grita e mais' quer que acabe com a inflaçãO. Como? AQui 
não tem que ser economista, não tem que ser gênio. hão 
tem que ser nada. É olhar com simplicidade .. _ Não há máoica. 
É só olhar ísso aqUL Desde que vi este mapinha-, -estou ~os
trando-o a todo mundo, porque ele é a radiografia do BraSil. 
O mapa da mina, da min-a falida. É essa a questão. -

Como eu ·zero o déficit? Já apertei o que pude. Inven
tamos esse Fundo_Social de Emergência, que quero explicar 
o que é. É apenas uma manobra contábil para desvincUlar-. 
Não é um fundo que o Ministro da Fazenda vai usar para 
a sua candidatura ou para Outras ___ que vá apoiai', até porque 
o Ministro não é idiota. Vai per~~er, e direto, se fizer isso .. 
Agora que o Congresso viiou delegacia de polícia, quem ima
ginar uma· bo_b.agem dessa está maluco. Além do mais,- se 
todos me conhecem, sabem que eu não faria, jamais. isso. 
Não se trata de um fundo para fazer outras coisás. Trata-se 
de uma manobra de desvincular para permitir pagar a saúde, 
a seg~ridade e a dívida. Só isso. Esse fundo é um apelido. 
Podena ser chamado de Reserva de Contingência, qualquer 
nome. _Mudem, se quiserem, porque não e f~do nenhum. 
Para realizar o quê? Quem vai determinar? o Congresso. A 
prioridade já está dada no Or>"mento. Só que está dada a 
prioridade e não há recurso. E uma maneira de atender à 
prioridade que o Congresso mandou dar sem tomar dinheiro 
nos bancos. Agora, se eu não tomar dinheiro nos bancos, 

o que acontece? Dr. Albano Franco. que entende mais- do 
que eu. não .digo de banco.c_mas de indústria. sabe o que 
acontece: o dinheiro sobra. porque o maior cliente dos bancos 
é o Governo. Se eu pro1bo, pela lei, e se tenho os instrumentos 
que não me levam a tomar dinheiro no hanco. o banco terá 
que colocar esse dinheiro no se~or produtivo e a taxa de juros 
terá que cair. O que estou fazendo é um tremendo esforço 
para acabar com a inflação e baixar a taxa de juros. para 
ter investimento, para ter emprego. 

Pedimo5 que fossem liberados 15~ de todos os fundos, 
provisoriamente. porque esse dinheiro voltará para a desfina
ção, mas na prioridade, ,que não é automática. Ela voltará 
para o Município, porque o SUS precisa desse dinheiro para 
ser realizado. Aliás, as emendas à Constituição que estou 
mandando para o Congresso são todas descentralizadoras, 
para fortalecer o Município. Porém, é preciso ter rec.urso 
para que o município tenha acesso a isso. Eles vão para onde? 
O pessoal do Nordeste é que mais grita_, é para lá que tem 
de ir, porque é lá que precísa mais. para o programa da fome •. 
de assentamento ruraL 

É uma questão de explicar melhor, compreender qual 
é o esforço. Mesmo fazendo os 15%, faltavam três bilhões 
e_ setecentos milhões. Podem fazer a conta. O aumento de 
5% nas alíquotas (" para gerar mais ou menos três bilhões 
e setecentos ~ilhões, pode ser que seja menos. 

O Ministro e o Goyerpo estão dispostos a discutir qual
quer mecânica melhor do que esta. E a adotarã_o com prazer, 
desde que zere o d~icit. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Fisca
lização maior do que a que estamos fazendo é impossível, 
Senador. Este mês de novembro ... 

(Interv_enção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Não, 
.os 5% de aumento de alíquota dão 3,7 bilhõeS, ·por cauSa 
dos 15% dos fundos. 

O SR. GILBERTOMIRANDA -Na verdade, Qo 15% 
só atuam naS três primeiras faixas_. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Só: 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Porque esta já está 
comprometida e essa também. Então os 15% vão para FI
NAM, FINO R mais Estados, Municípios e educação. É isso? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO:_ Sim. 
Pedimos em tudo, mas· Volta, porque já está livre. 

Para finalizar sobre sonegação, no rpês de novembro deste 
ano, a arrecadação foi 1 -bilhão de dólares mais alta do que 
a de novembro de 1992. O importante é o número relativo. 
Em 1992 ioi 3 bilhões e 400 milhões de dólares; em 1993, 
quase 4 bilhões e 400 milhões de dólares. Esse é um esforço 
de combate à sonegação como nunca houve no Brasil. Isso 
se deve a outros fatores_ t_ambém: aumento de crescimento ... 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO _:_Te-
nho, já vou dar o número. 

___ $_6 _houve arrecadação maior do que a deste ano no ano 
de 1990. qUando o Collor tomou dinheiro na "marra" e once 
for ali, umá vez só. Agora, estamos tomando, sem esses alar
des, peló combate à sonegação. Aumentamos -o D.úmero de 
fiscais, mas V. Ex·~ têm de entender que, para refazer. como 
estamos refazendo a receita é necessário trabalhar anos. Outro 
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dia. a Receita Federal fez 25 anos, convidei o ex-Minístr6 
Delfim Netto para ir lá, porque foi o organizador dela. A 
Receita fOi -um órgão importante no Bi'8.S11 e fOi destroçada, 
estamos remontando-a. Muitos aqui sabem, porque foram 
conversar co-migo, que só d~i uma instrUÇão ao Secretário 
da Receita: não quero persegoiçáo política a riiriguénl., porqüe 
Receita não é para perseg-uir riinguém; não -quero pi'Oteção 
política- a -níriguém. Ele está ag_indo ç_om autonomia_ e_ L-Om 

respaldo político. 

O SR. MÁRIO COVAS --0 estilo está melhor, acabou 
aquela primeira fase. O estilo está mais calmo. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO _c_ Ele 
mudou o que quis na c_strutura de fiscalização, cu não interferi 
em termos políticos, pedi sempre critério. que não atropelasse 
e que fizes~c. 

Além disso,-para-o ano que vem, estamo-s considCrando 
um aumento da receita de mais 15% reais-, que--s:eTarã<Ysditir 
acima dos 20.% deste ã.no. É possível que até supe-re o::-. 15%. 
Um argumento adicional: cm termos· absolutos, porque há 
um espaço enorme para combater a sonegação, esses 15% 
que ficam provisoriamente retidos não afetam o nível de recur
sos que se vai dar nem para educação, nem para os Est"dos, 
nem para os Municípios, porque o aumento real da receita 
virá. E virá não cm base da palavra, mas cm base das modifi
cações que já fiZemos. O!i c<.ilculos sãO precisos. Pode Vir 
até um pouco mais. Estamos pedindo um sacrifício muito 
pequeno, para chegarmos ao objetivo de zerar o déficit. 

O combate à sonegação continuará tenaz, mas é uma 
ilusão pensar que se consegue do dia para i noite. Admitimos, 
agora. 700 fiscais. Depois da admissão, são necessários Vários 
meses. para treiná-los. Va.mos admitir mais 700. Es~-c é um 
programa de cinco anos. E possível que, daqui a cinco anos, 
a Receita seja muito maior do que hoje, se mantivermos o 
mesmo rigor. Na emergência não se ,corrige_ simplesmente 
com aumento da arrecadação. Estou_dizendo que estamos 
aumentando, e muito, _e_ já previm-OS, para o ano que vem, 
aumento de mais 15% real. 

Não tenho carta na manga, estou jogando francarnente. 
Vinte e dois eram por causa do total. Desses 22, reduziu 

pessoal. Porque reduzi três dos 27, passou para 24. Não conta~ 
mos no pessoal a entrada de novas pessoas que estavam incluí
das no Orçamento anterior. a· óutró dado foi no cálcu10 da 
inflação.- Depois reduzimos 40% nos gastos co-rrentes~ ·dirni.:.-
nuiu maiS Seis bilhões. - - - - - -

O SR. MÁRIO COVAS - De transferência, o que se 
noticia é cjue também caiu. Estava 14,33%_e caiu para 11 .. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Mas, 
neste caso, entra o fundo, são os 15% .. 

Este é o cálc_ulo da Previdência, em termos _d_e inflação 
e também não considerando mais nenhum aumento de bene
fício. 

O SR. MÁRIO COVAS -Inflação decrescente e ... 
O SR. FERNANDO-HENRIQUE CARDOSO -Infla

ção estável. É isso. Mas está explicado no_ texto. 
Essa foi a mecânica. Feito- "iSso, podemos passar para 

as outras partes do programa, que são mais fáceis. Quais 
são as outras partes e por quê? Feito isso, estamõs segurando
a expansão, em termos de demandas crescentes do Governo 
sobre a base monetária", sobre novos empréstimos, mas não 
estamos elimiriando_os 35% que estão rodando no sistema 
económico. 

Quando, no Plano Collor, tentaram segurar tudo, tiveram 
que liberar o dinheiro dois meses_depois, porque. se o dinheiro 
não for liberado, não gira a economíã:. Nossa econoinia- está 
girando a uma taxa de inflação de_35%. Se faço esse tremendo 
aperto, seguro a c;-xpansão, mas não acabo com a inflação. 
Daí os outros passos: a Unidade Real de Valor e, mais adiante, 
quando os preços estiverem fiais equilibrados, a questão de 
uma conversibilidade. 

Mas não dá para colocar o carro diante dos bois. Se 
fizermos a Unidade Real de Valor agora, ela terá tremenda 
aceleração inflacionária, porque ela mede com mais eficácia 
a i~flaç~q_ rnoment_ânea. Ela não faz milagre; é apenas u-m 
termómetro. Se tenho o déficit coritrolado,_ posso medir a 
inflação momentânea, porque clã tende"rá a cair. Então, ela 
terá efeito- faVoráVel, porque as peSsoas vão vendo que a irifia
ção está caindo e não vão ter a memória do passado. Mas, 
se não tiver o ctéricit controlado, ela terá efeito exPlosivo, 
trará a m~inória do paSSadO e, coroó é-mais Sensível, jogará __ 
para cima-a-inflação. -

Não ~ uma questão de truque. A seqüência dos passos 
- primeiro, ajuste fiscal_; depois. URV e depois, a_moeda 
conversível ---:- é uma necessidade, _é lógica. Não há como 
fazer o contrário. No Brasil, sempre_ fizemos o contrário, fa
zendo a manobra ao nível da moeda e não ao nível fiSC-al. 
Resultado: dura dois ou- irês meses e arrebenta mais adiante. 

Estamos propondo uin -programa realmente sério, que 
não é eleitoreiro, que não é para um partido, que não é, 
nem sequer, para um presidente; é para dar ponte a um novo 
Brasil. 

Vou dizer com franqUeza- aos Senadores, Casa à qual 
pertenço: PreCiso de ap-Oio. se não tiver -apoiO, não tenho 
como gerir-o Brasil no ano que vem. Não há a solução "fe-íjão 
com arroz". Isso ocorreu na época do Presidente José Sarney. 
e, ainda assim, explodiu a inflação no fim. Não estamos na 
mesma cond~ção; estamos nª- condição de uma pressão muito 
maior da sociedade. Quer dizer, vai explodir muito antes. 
Não existe alternativa do "feijão com arroz"~ Ou tomamos 
as medidas necessárias _ã.gora, ou._ no ano que vem, que é 
realmente um ano eleitoral, ficará incontrolável. 

Se não entendermos-isso, se o Senado, especialmente, 
não entender isso, ficará difícil. E não ficará difícil apenas 
para o MinistrO Fernando Henrique Cardoso, mas para qual
quer ministro, e será outro, porque não vou, sabendo o que 
acontece, prestar-me a fazer o papel de enganar o País, depois 
de tudo o que disse~ Tenho compromisso coro o que estou 
dizendo e preciso do apoio. Se se pode discutir, estamos aber
tos. O que se faz, se:não isso ou-aquil~?Tudo bem. Ou fazemos 
realmente um esforço_ para controlar a inflação, para valer, 
ou ela será incontrolável. Há solução. Sabem qual é? Hiperin
flação. À hiperinflação resolve. Mas resolve a que custo? 
Acaba com os haveres, com os ativos, provoca desemprego, 
provoca recessão. 

EstamoS~ pt6pdndo um programa que não -traz_ ~~_cessão 
embutida. Por quê? Porque teremos grandes possibilidades 
de investimento. No momento em que aprovarmos um p~ogra
rna desse tipo, haverá grande alfuxO de recurso _ao Brasil. 
Está havendo agora, imaginem i:Juãiido anunciarmos isso. Va
mos aumentar o ~mprego. Ficá írritado quando-certaS-pessoas 
dizem que não estou olhando para o sociaL Isso é demagogia. 
Para eu poder olhar para o social para valer, tenho _que criar 
as condições de sustentabilidade do crescimento. Não existe 
programa de combate à fome sem issO._ Para acabar com a 
fome- disse hoje e repito- vou ~rnit_l_r. amanhã,_ só_ para 
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combate à fome, US$47 mill~ões COI)l juros. de 2W'/c. Ninguém 
pode combater a fome com JUros. E paliativo. é demagogia. 

Dizem também que o programa não olha para o emprego. 
Como não olha para o emprego? Estamos criando as condições 
para que haja investimento. Então, é isso. Preciso do(lpoio 
do Senado. Não é para mim, Tnas para o Brasil encontrar 
seu caminho. 

O percurso. podt.!mos discuti~lo. Há outro mecanismo? 
Qual é? Eu não consegui. A nossa eqUípe;- razoavelrllente 
competente. queimou as pestanas e achou que esse mecanismo 
é o de menor custo relativo. É quase nada o que estamos 
pedindo. Como é que a Argentina se estabilizou? Lá foi na 
dure:za. Como t! que o Chile se estabilizou? Foi outra dureza. 
O México? Outra dureza. Aqui, não mexico em salário. Não 
e~to_u pedindo que mexam em salário, não es.tou pedindo que 
dlmmuam o fluxo real de recursos dcs Estados c Municípios, 
não estou pedindo quase nada. Será que o Congresso, que 
votou o Plano Verão - eu o votei, fui para a- tríbuna, o 
Mário se recordará disso. porque fomos defender com a bancaw 
da dividida-, votou o Plano Collor, deu tudo para o Governo 
anterior fazer as maiores estfipulia<,.;, não pede, agora, dar 
esse mínimo ao País? Custa-me crer que o País- teflha como 
confiar nas peSsoas. porque estámos pedíriOO o mínimo, o 
mínimo mesmo.- Vejo, toda hora, declarações como_: HVem, 
de novo, aumento de imposto". Não vem aumento de irilposto 
nenhum, é muito pequeno. Se houver outra fórmula - eu 
não a encontrei-; que a ponham. Alegam também que não 
se vai dar dinheiro aos Estados e Municípios. Isso não é verda
de. Em termos reais, é o mesmo, muda apenas o modo de 
passar para lá. É razoável o que se está pedindo. 

Sr. P~esidente, já falei além do que devia. Estou disposto 
a falar mais, mas agora é melhor trocarmos idéias livremente. 
V. Ex• sabe qu·e Vou encontrar, agora, 100 Prefeitos e vou 
dizer-lhes a mesma coisa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sr. -Preoi
jente da Comissão de Assuntos EconómicOs, demais Presi
dentes da Comissão, Srs. Líderes, Srs. Senadores, o Ministro 
tem um compromisso com os Prefeitos às 12h30min. Evidente-_ 
•üente, esse horário poderá ser ultrapassado. 

Vou conceder a palavra aos que estão inscritos, pedin
jo-lhes que, se possível, limitetn a pergunta a 3 minutos, 
:)bjetivamcnte;para que todos possam perguntar, se for pos-
.:fveL .'o _ ·-

0 primeiro orador inscrito é o Senador Epitácio Cafe
teira, Líder do PPR, que tem a palavra. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA__: Sr. Mini,tro, coo-. 
-esso que fiquei triste com suas primeiras palavras. V. Ex~ 
~ornou posse em 21 de maio deste ano e iniciou essa palestra 
jjzendo que ainda não tem previsão das reformas profundas 
-!ue o Brasil precisa. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Não, 
-.ão, eu disse outra coisa: que não tenho previsão de quando 
1 Congresso vai fazêMias. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA- Já tem? 

O SR MINISTRO FERNANDO HENRIQUE CAR
)QSO- Já mandei todas as propostas. 

. O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- V. Ex" disse que 
mha mandado uma ponte, que isso seria unia maneira de 
ortar caminho. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Não. 
Vou esclarecer, para que não haja mal-entendido. Mandei 
um conjunto de propostas que considero necessárias serem 

. dese~":.olv_idas a médio e a longo prazo. O que não tenho 
prev1sao e de quando o Congresso vai fazer isso. _ 

. O SR EI'IT ÁCIO CAFETEIRA- Muito bem. Eu q~e
n~ apenas fazer poucas c rápidas considerações. 

O_ problema da saúde, das AIH. Todos sabemos que 
esse SIStema acabou com os hospitais do Governo e criou 
os empreiteiros da saúde. Os jornais, diariamente, denunciam 
~s falcatruas da saúde, e nunca houve _uma CPI para apurar 
tss~ .. Quando apurar, veremos que são maiores do que as 
venficadas na CPI, que ainda são menores do que as do INSS. 

Já fecharam o INAMPS, O problema foi fechá-lo, pois 
as falcatruas contmuaram sem a oportunidade de o INAMPS 
se 9ui~esse, _ter ~xami~3.do iss~. Esse é um ralo por ond~ 
esta sa1~do ~mhe1ro e samdo muito. O pedido, agora. objeti~a 
obter dmheuo para isso. Há, no Brasil, as empreiteiras de 
estrada. Há 27 DER nos Estados, um cm cada Estado, e 
toda~ a~ estradas são contratadas para as empreiteiras. Há 
~?spams nos Estados, mas a saúde está na mão das emprei
teiras. ~ segurança, a limpeza dos prédios, a alimentação: 
o vale-ahmentação, tudo está a cargo das empreiteiras. Esta
m~s vivendo o período. das empreitadas. De forma que não 
vejo com bons olhos tirar o dinheiro dali para passar para 
a AIH, porque o que existe de AIH no meu Estado++. No 
dia em que_ houv~r ~ma C~I, vai estourar. Já disse isso, pes
soalmente, ao propno Presidente da República. 

Quanto à questão da moeda conversível, volto a batalhar 
n~m ponto: não temc:s um .I?roduto que sobre e outro que 
nao sobe; temos uma_mstab1hdade emtermos de mercadoria 
que é igual-ã instabilidade da UFIR, é igual à instabi_lidad~ 
do d~lar. Se eu comprar alguma coisa, hoje, por 100 dólares, 
.9;~_qur_ a um ano ela estará custando 100 dólares aqui. -Não 
esfara custando a mesma quantia em cruzeiro. 

Então, na h~ra ~m qu: vej? no j~rnal a notícia Q~ .. que 
o Governo, em Janerro, vai reajustar o salário do funciona
lismo em 160%, e o Presidente do Sindicato diz que precisa 
de 188% para realmente cumprir a lei, fico com uma certeza: 
esse percentual foi tirado do bolso do funcionalismo ao longo 
dos meses em que não houve a correção. Então, essa inflação 
nã? prejudica o Estado que está ancorado na UFlR, mas 
d_e1xa desamparado todo o resto da população. Penso que 
a busca dessa moeda conversível se faz absolutamente neces
sária. 

Uma vez conversei com V. Ex\ a_té no Palácio do_ Pla-
- n"ãlto, e eu disse que se o funcionalismo rece.besse em UFIR 

ninguém iria pedir aumento. Há necessidade é de que o Go: 
vemo ganhe menos: porque, por incrível que pareça, o Go
verno ~anha _?OID a mflação. E preciso que ele ganhe menos 
com a mf1açao para que o povo perca menos. Na hora em 
que essa fórrnul_a _for ~llcontrada, não tenho dúvida de que 
seremos esse pars mveJado pelo Ça_nadá. Não podemos conti
nu~r tirando o povo do mercado consumidor. Hoje se criou 
mais uma m?eda, e é moeda oficial, que é o cheque pré-da
tado, ou seJa, o cidadão precisa comprar, mas o dinheiro 
não dá. Como o aumento vai sair em janeiro, ele compra 
agora com o cheque pré-datado. Nossa economia está mon
tada em moedas que não são verdadeiras. 

, . Fico preocupado. O Fundo de Participação dos Muni
- CiplOs c dos Estados tem o componente "população" e o com
po~ente "ren_d~ per capita". pelo inverso. Então, ele chega 
mars ao MumcrpiO que precrsa mais. Conseqüentemente, na 
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hora em que formos tirar 15l!c, vamos fira r do Estãdo Ou 
do Município que precisa tnàis. SãO Paulo, que vai ser gover:
nado pelo nosso querido Covas, não tem prohlema do Fundo 
de ParticipaçãO~ fias o Maranhão tem, o Piauí tem, os Estados 
pequenos têm. De forma que, como representante- do Estado 
do Maranhão, ·ctigo a V. Ex·' que não estou anirri3.do para 
votar a retirada dos 150é. - -

Quero dizer a V. Exa que sou torcedor pelo seu sucesso, 
porque o sucesso_ de V. Ex• será o sucesso do Pais. POrém, 
temos de olhar os lados que possam ser atingidos._ Olho mais 
a parte que está sendo- atingida por isso, que é exatamente 
o meu Estado, os Estados e os Municípios mais pohres. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ,..., Sr. 
Senador Epitácio Cafeteira. deixe-me dizer a V. Ex•. em pri-

também. Aqui não há nenhum intuito da minha parte de 
--discriminação de regiões, de classes. de Estado, nada disso. 
Aqui só há uma preocupação, qual seja, como é que faço 
funcionar o sistema iesfatal brasileiro não aumerúando os défi
citS e não -tendO qUe ficár nOs bancos. -Só issó. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Concedo 
a palavra ao Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
eu gostatia de, pelo menos. 3 horas para debater este· plano. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Sena
dor, está convidado para almoçar comigo semana- que vem 
ou jantar na sua casa- nesse caso_ · · · 

meiro lugar. o se_guinte: com relação à AIH. se o Co"ngreSso O SR. RONAN_ TITO_- Podemos jantar lá em_ cas~. 
quiser dar 'um top no uso do recurso, tudo __ bem, os Estados O viflhõ será forneCido por Gilberto Miranda. Não abro mão. 
e Municípios vão- perder, perder, não, vão ter que contin- É meu forne-cedor predileto. 
genciar 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Muito bem, o 
Governo determina diminuir 2 bilhões e 700 milhões de dóla- b SR. RONAN TITO___: Sr. Presidente, Srs. Sén.adores, 
res sobre 0 repasse para os hospitais. Nada a opor. Haverá Ministro. a concepçãO dO Plano -é_ b6"3.?- bifia aié que e mais 
greves na saúde, have_rá reclamação, etc; mas é possível. Só do que boa, é ótima. DepoiS -de tantas mágicas, as m&rgens 
preciso de soluções .. ~ ~e manobras foram d,iminUindo. Fica difíçjl, para mim, ques-

. tionar um projeto, um plano que respeita contratos, que não 
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Veja V. Ex\ não seqüestra poupança e que, afinal de contas, não cdmete os 

é com muiia-alegriã que V. Ex• não está nâ.questão da saúde desatinos que os planos anteriores ou os pacotes anteriores 
e não tem nenhum corÍlpromisso na UIH._é AIH. '' · cometeram-. afinal, agrediram a população, caíram em cima 

O SR. FERNANI),O j-IENRIQUE CARDOSO- AIH. da cabeça da população brasileira. . 
0 SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA_ E isso me dá alegria, No entanto, tenho algumas dúvídas. Cheguei até a fãzer 

. algumas anotações. Não sei se ter-ei tempo pai"ã 'quhtionar 
porque .. · , . uma por uma, mas vou falar dos tópicos: consistéOCia: efiCácia, 

O SR. EERNANDO HENRIQUE CA.RDOSO- Real-· distribuição de sacrifícios. neste topico talvez vá fiéár· mais 
mente não tem nada_a ver com a UIH .. ne.J? com a AIH. um pouco·. e respaldo legal. 

O SR. EPIT ÁCIO. CAFETEIRA ~·Esta AIH é um Como disse, a urdidura do plano é boa, uma âncora fiscal. 
negócio muito sério, de uma seriedade muito grande. Acho Entretanto, Sr. Ministro, essa âncora fiscal tem que se agarrar, 
que hoje em dia os hospitais do Governo. estão sucateados. todos s_abemÇ)S, numa outra âncora,_ que, espero, não seja 
Sai material de radiografia de sala de_ operação e vai para uma moeda, mas urna cesta de moedas, pelo menos. 
clínicãs particulares_. _ A eficácia, V. EX'·; fez alguma~ ironiãs com os ~i-9~0rril~tas, 

. eu teilho razões de sobra·para fai:er não urna, maS .niill~ares. 
Q sjl.: FE.RNANDOHENRIQUE. ÇÀÍWOSO ~ Con- Eu sofri como·ecónciníista rió Ministério durarite esses anos 

cordo_com V. Ex~ Hoje tenho unia feunj~Q com o Min.istio_, todos~ e dizem cíue o Brasil ia· mar porque era a-"ltépública 
da Saúde que está tão preocupado quanto n6s com esta maté- dos Advogados''. Depois viiou- á ~'República dos EcOQomis-
ria. Se houver uma solução por aí, tudo bem. mas preciso tas". Vam_os ver se conseguimos implantar a ''República do 
de uma solução. Não se pode é dizer pài-a não repassár-e Bom-Senso", seria bem melhor. 
depois dar uma ordem para repassar. _ · Tenho visto economistas da maior cornpetênciã -juntar 

Esse aumento de funcionários, tein Iel v:otada neste Con- três bancos dos mais fortes e quebrar os três. MuitaS vezes, 
gresso~ Te-nho que obedecer. Se o CorigroeSSO-vôtarouu.-3.-Ie{, e hoje ele freqUenta a grei de V. Ex~ Refresco 3. memória 
obedecerei. ·-. . . de V. Exa: um bancoerado Whitaker?. o outro era o BRÁ..SUL 

COrri relação-à Q.whtã.o da moeda, o' que estou fazendo e outro chamava-se Comercial de-São Paulo. - '--'-
é o que V. Ex• deseja.· Feita a URV, Os salários_ vão Ser Indo agora pará a eficácia,- temos afó chamadO '"íinagi-
fixados em URV. É isso que está escritO.' Ê este o camióhO. nário coletivo". V._ E~ disse, certa vez, e ouvi na televisão, 
Até pensei que V. Ex~ fosse aplaudir: pOiQúe sei -d-ã sua opi- que perdemos a nossa auto-estiffia. Talvez, para o Ministro 
nião.- · · - ---""... do Canadá, V. Ex~ poderia começar a explicar que pe~demos 

E quero insistir- rnã.is, e é num póritó.'qUé" me preocupa. ··a nossa auto-estima. Nada do Brasil presta. Tudo dO Brasil 
Certamente, o Fundo de Participação éõi-a1Slritportailte ·para não vale nada. Alardeamos a maior mentira quando dissemo~ 
os municípiOs mais pobres. O Fundo Sociái de Emergência, que a nossa dívida era a rnaíOi' do mundo. Esta foi a maior 
até o Congresso pode colocar como norma, deve ser destinado mentira que já vi no Brasil! 
na mesma proporção, ou seja, para os muni'dpios inais pobres. O pior é quetenhó coniigo, Sr-.MiiliStro~ que eSSe discúrso 
Não quero prejudicar os municípios tnaís p'ôbies, nem os Esta- é importado, fabricado lá fora pela extrema direita e emgutido 
dos mais pobres. Estamos querendo fazer'üiD mecanismo que aqui dentro pel~ extrema esquerda. É uma conivência que 
me dê mais liberdade para poder cumprir d que o Congresso estou notando. As Ve~es. vou ·ao exterior, vejo um- discurso 
determina. - ----,,. e já possO im8.ginar quem vai repercuti-lo daqui 'a qu~nz~ 

Se o CoilgreSso- déterminar uma proporção no uso -que dias aqui no Brasil ou pelo menos as hostes que irãO ref,ercutir 
não prejudique, ao contrário, que beneficie, estou de acordo · aquele discurso aqui. Esta, sem dúvida nenhuma, é uma razão 
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psicológica, mas é tambén1. psiCossocial, tem_ a_cci?niyência da 
nossaimprensa. · ____ ---~- _ 

A nossa imprensa não. t.e~ n~Ql).urn iqt.~r-t:iSSe .• basta V
Ex~ ouvir o notiCiário da noite, em qualquer -~qite, e ao fio ai 
dizer: mas só aconteceu isto no Brasil?_ O importante no Brasil 
foi a gangue tal ter matado fulano de tal. foi a boc~ de fumo 
tal ter feito isso_~Será que não tivemos uma fábrica-instalada? 

· De repente, vamos estudar a economia -do Brasil e sur
preendo-me com alguns dados que eu gostaria de relembrar 
aqui: o segundo PIB per capita do Brasil, onde está? No 
Mato Grosso do Sul, Saldanha Derzi. Não está em São Paulo, 
não está em Minas, não está no Rio, não está rio Rio Grande 
do Sul, não está em Pernambuco. O segU~qo PIB per capita 
do Brasil está no Mato GrOssO. do Sul. A produção agrícpta 
lá é violenta. -

O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente. precisamos nos 
descolar um pouquinho de São Paulo e do Rio, sobrevoar 
aquelas áreas. Tenho sobrevoado e visto que o que temos 
de agricultura ali é uma coisa extraordinária, mas_ extrapr
dinária mesmo. ·outro dia,no Çlobo Repórter, apareceu uma 
gota d'água, a Chapada dos Pareeis, que sob~evóo norQlal
mente nas idas e vindas à minha fazenda. É fantástico, extraor
dinário. 

, Se a'q'uilo' ~c-onteCess~·_em.qualquer país do_ mundo, o 
Congresso iria: levantar o otimismo do PovO.- Mas acontece 
no Brasil e o importante não é isto. _ ... 

Sr. Ministro, V. Ex• vai ter que lutar contra ou01a coisa 
que se ch~m~ :'!m~ginário co,letivo:·~ para que .tenha eficiência. 
Convoque~ _imprensa brasileira para um gestó de -patriotismo, 
de civismo, de auto~estima. ~ ~ _ 

Qualquer- discurso, quando se vai tomar _qualquer ·iníci3.
tiva ... Já sei, por exemplo, dei l:'-ma ~P!r~vista lpnga ali fora 
e já sei o que vai sair. Fof um reparo que coloquei no plano. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Vaí 
sair o reparo. _ . 

O SR. RONAN TITO- Vai sair v reparo, só o repa~~. 
Comecei dizendo: o plano é de alta criativídade~ é muito 
bom. Isto não vafsair. Não tenho ilusão de .q~;~~ vai_sÇti.r_,, , . - -

Outro-dia, vi um extraordiilá:do jórnalista brasileiro sendo. 
entreVist~~Ç, 'el~ está em _PQrtugai., e_u çi~s~e: o q1,1e foi feito 
d?s pais d?~ Jornalistas? Não sei., . __ . ~ 

Eu gostaria-de discutir a questão do Fundo. A primeira 
coisa que se faz no Brasil cada vez que se quer recolher um 
pouco de dínheiro é tomar de. pobre e outra vez estamo~ 
no mesmo _caminho. O Fundo de Participação, o nobre Sena
dor Epitácío Cafeteira começou a dizer: o que vale_ o Fundo 
de Participàção para a minha cidade, Uberlândia, não vale 
nada, 95% .. em ICMS. 

O que vale o Fundo de Pa_riicipação para Ribeirão Preto? 
Deve ser 0,2% da receita total. Vamos, mais uma vez, tomar 
pirulito da rilão c;le criança. 

Mas o que vale o Fundo de Participação da Chapáda 
do Norte, no vale do Jequitinhonha'? É 100% de toda a arreca
dação que eles têm. Eles não têm mais nada. Mais nada, 
nada. 

Mas, Sr. Ministro, no passado, com a conivência, a com
placência e ~cumplicidade dos heróicos deste Congresso, foi 
surrupiado do Fundo de Participação o IPI sobre o cigarro. 
Então, disseram: "Se não votarem o salário hoje, não votamos 
mais nada". , Cómo não havia quorum para votar o salário, 
foi pedida a verificação de quorum, os prefeitos dançaram 
com o IPI do cigarro. E aí criou-se o impOSto do selo. O 

imposto do selo -não acompanha o Fundo ConstitucionaL E 
o que aconteceu? ~oi subtraído_ das prefeituras pobres, porque 
as prefeituras ricas nem notaram, e, dos estados pobre~. o 
Fundo de Participação. 

Mais na frente, vamos retirar_ o .lmpostq _de Renda das 
operações financeiras e, aí, críarriOS- o IOF'. O Imposto de 
Renda das Operações Financeíras compunha o Fundo Consti
tucional e o IOF não. 

Vejo, agora, Ministro; que Os Estados e Municípios nova
mente se_ compuseram, como disse V. Ex•! Foi alardeado_ que 
60% _da dívida pública é dos Estadqs e; Municípios .. Não creio 
que Sejã tanto. Vi uma alta autoridade et.anômica, [inanceira 

, e monetária do Brasil dizer na televisão que é 60%. Não 
. creio que s-eja tanto, mas ela é grande~ Ela é grande principal

mente para os estados mais empobrecidos; para Minas Gerais 
não é gra-!:l'le; para São Paulo não é grande: para o Rio Grande 
do Sul não é grande, embora o Rio Grande do Sul diga que 
é. Não o ê. Para o Rio de Janeiro não é grande; mas é impa:... · 
gável para a Paraíba; é impagável para o Maranhão e para 
o Pará, nem se diga. Estes' três Estados, então, podem pensar 
em outra coisa, porque éTmpagável.-

- E eles fazem um acordo. E é subtraído 15% desse Fundo, 
- do Fundo que_ para eles representa uma fatia muito grande-
dO seu _recolhimento .total. 

Penso que V. Ex\ como gestor do plano, vai precisar 
verdadeirament~ d_e ._,um _ __fundo de contingenciamçnto_. _Não 
vamos chamá-lo de fuOdo social, porque, senão, vamos querer 
que, toda vez que se mande dez centavos para qualquer lugar, 

- tem que_ passar pelo Congresso Nacional. -Se for Fundo _de 
Contingenciamento, estoura o plano num determinado lug~r 
que pode ser cober~Q imediatamente. E o Governo precisa 
de agilidade. . . . ~ ~, 

Não sOu contra, -é preciso criar o fUndo. V. Ex~ já tem 
aí um _Fundo bem bom, que se chama 28 bilhões de dólares 
de reservas. Mas acho- que também deve ser preservado para 
u~~planejamento melhor e, uma aplicação que retorne e_ c_rie 
empregos. 

De maneira que eu queria, neste mo_me_nt_o, provocar 
a imaginação criadora dos seus assessores e estou disposto 
a dar a minha contribuiÇão também para Criãrmcis o Ir!-e-smo 
volume de recursos, J5árà ·pararmos-de tomar pirulito da mão 
de criança. . . · _ _ 

Quanto ao 3.uménto do impoSto, 5%, V. Ex~ foi RelatoT 
da CP!, que tenho a -hOnra de presidir e não quero deixar 
fechar. esta CPI, pelo_ simples fato de que acho-a a mais impor
tante deste País, ondé são subtraídos mais de 60 bilhões dos 
cofres públicos, com" a cOnivência. cõm a complacência_ do 
Congresso Nacional .• _d,as autoridades mopet.árias. E ninguém 
diz que isso é um eSc?ildalo. São 60 _bilhões por ano, todo 
ano: É mais. Mas apeÍlas_sou conservador porque não quero 
ser desmentido. Sess.énta bilhões de dólares_. 

E, Ministro, detestei a declaração do Diretor da Receita 
de que imposto bom. é imposto velho. Detestei. Não achei 
graça nenhuma. Para_ mim não parece nada. 

Temos um projeto-ponte,que foi discutido no Brasil intei
ro, com toda a sociedade, é imposto auto-arrecadável. Aí, 
alguns adversários _virain e dizem o s~uinte: "Ah, mas cai 
a tributação ... Como_1~~-i a tributação? E sÓ au~eÕtar a alíquo
ta; é só aumentar os triQutáveis. Por que não eletrodomésticos 
também, que são auto_-.arrecadáveis? 

_Temos uma cultura de sonegação. V. Ex~ sabe muito 
mais do que eu. Querem que eu prove? O Presidente da 

_.Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, represen-
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tando 50% do PIB, vem de público na televisão e diz que 
quem não sonega é trouxa. E nãO foi para- a cadeia! Quem 
não rouba do Tesouro é trouxa. E, com essa cultura _que 
temos inoculada cm nós, tivemos, depois, mais dois Senadores 
que deram bastante guarida c até reafirmaram o ponto de 
vista do Presidente da FIESP. 

Se não quebrarmos duas culturas: a primeira, a da s_onega
ção. Até acho que talvez esse projeto-ponte não fosse um 
projeto que viesse para ficar. Mas, neste momento, para que
brar a cultura da sonegação, não vejo nada mais criativo e 
nada melhor. Vai caindo um c colocando o outro. Aumenta. 
ajUsta a alíquota na medida da necessidade. É auto-arreca
dável. Não tem imposto declaratório. 

Por que não se aceita? Pelo simples fato de que a corpo
ração da arrecadação não quer. Só por isso. Desafio e não 
acho que desaparece a fiscalização. Temos todas as nossas 
barreiras para serem fiscalizadas, porque não podemos deixar 
de fiscalizar as riossas alfândegas, o contrabando. Te-mos al
guns impostos ainda a arrecadar, como o_imposto da proprie
dade, que é um imposto social, não é arrecadatório, mas 
é social. 

Mas o projeto foi eStudado, debatido, com humildade, 
do Acre ao Rio Grande do Sul. Em São Paulo, estive duas 
vezes~ Fizemos um debate aqui; veio representante do Go
verno de São Paulo; veio também um tributarista, que era 
eminentemente contra. Os tributaris_tas_~_eote_ndo por que são 
contra. Vai acabar muito das "bocas", não é? 

Vejain os pareceristas: são coótra, absolutamente contra, 
porque acaba a "boca". 

Ministro, vou- admitir a possibilidade de que todos os 
5% que V. Ex'' está colocando a mais nos tributos sejam 
arrecadados. Mas, lá pelas tantas, um resolve: não, não vou 
pagar. E, aí, vai lá o fiscal, competente, sério, que não vai 
entrar na bola e nem na propina, levanta o débito líquido 
e certo. Ele tem cinco instânCias retursaiS:- admiriistrativas. 
Depois, -ele tem mais quatro instândaS- re"cursais judidárias: 
Alguém pode dizer que, na hora em que entra na instância 
judiciária, ele tem que depositar. Deposita em TDA, que 
é o valor de face, mas é emitido pelo GoVerno, mas a cotação 
é de 35%. · · 

E aí? A prática mundial de arrecadação de impostos é 
a de _que -isso outro dia em uma reviSfã -especializada -, 
cada vez que se aumenta um tributo, aumenta a sonegação. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Cai 
a arrecadação. 

O SR. RONAN TITO - Esse esforço de arrecadação 
que V. Ex~ está fazendo, outra coisa que é mundialmente 
provada, vai o esforço e dá aquela subida, mas, depois cai 
na normalidade e desce. Depois, vem o esforço; depois, desce. 
O novo imposto, criado pelo Luís Roberto Ponte, ria verdade, 
é novo imposto porque é baseado numa nova realidade. Se 
temos a computação de dados, ternos uma estrutura interli
gada no Brasil inteii"ó, pôr que--tfão nos aproveitafinós disso? 
Pode cruzar informações, pode fazer o que quiSer. 

Mas, olha, Sr. Ministro, acho que o plano ''fura" na 
arrecadação. Quando for abril ou maio, dá exaustão nos fiscais 
e no empresário, e, af, cai a arrecadação. Ou criamos um 
sistema tributário para valer, mas para valer mesmo, ou, des
culpe-me, esse plano bem urdido, esse plano bem concebido, 
vai por água abaixo. E vai por água abaixo aí. E o discurso 
para ruir todo esse dique é o discurso-da falta de auto-estima: 
.. No Brasil, nada dá certo, pagar imposto para quê? Para 

o Governo roubar? Está vendo lá no Congresso Nacional? 
Por que vou pagar imposto? Está vendo lá o que eles fazem 
com as obras?" 

Então, Ministro, por que não conceber alguma coisa à 
altura da urdidura da criaç-ão desse plano que verdadeiramente 
amarra?. Se V. Ex~ observar, __ a inflação dos_ últi~os tempos 
é de 1%: está de 34% para 35% para 36%. E a inflação 
inerciai. Por isso, o plano é bom. Agora, vamos tentar não 
fazer um plano bom. Vamos fazer um plano ótimo. E conte 
conosco porque to9os nós quercf!10S acabar_ com_ a inflação. 
A inflação- não é_ um mal; é uma desgraça. . 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Ministro Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Sena
dor Ronan Tito, obrigado pelos comentários de V. Ex•, como 
sempre muito pertinentes c entusiastas. 

Proponho a V. Ex', Senador Ronan Tito, que mantenha 
o convite para conversarmos com algunS Assessores meus 
sobre essa matéria. 

Só quero fazer ~ois ou .três esclarecimentos a respeito 
do .que V. Ex• disse. Primei"rO, creio que mostrer aqui que 
a dificuldade maior que temos é que o Orçamento é _en__gessado. 
Esse mecanismo de reserva é para liberar recursos. E preciso 
que haja recursos liberados, para quê? Para atender às neces~i
dadeds fundamentais. Quais são? São preCisamente as dos 
municípios mais pobres. Não é que se "tomava o pirulito 
d.a boCB: do _pobre"; Nós estamos tomando hoje, porque a 
distribuição do Orçamento é irracional, é automática. 

Então, creio que. para se corrigir isso- também o disse _ 
ao Senador Epitácio Cafeteira - _na elaboração daS normas 
sobre o FlJ.ndo, dever-se-ia co_locar,_explicitamente, que esses 
recursos serão destinados proporcionalmente aos mais pobres 
e a determinados programas. Isso sana a preocupação, que 
é legítima e que tarilbém é minha, de, realmente, atender 
às necessidades dos mais pobres, dos menos favorecidos. Por
tanto, penso que é uma questão de operar, de ver como é 
que se define a distribuição dessas alíquotas no fundo. 

Por outro lado, V. Ex~ mencionou a questão_ da reforma 
tributária. Estou de acordo e, no documento que enviei ao 
Senhor Presidente da República, não dei o nome dÕ Deputado 
Luís Roberto Ponte, porque são várias-as emendas_, mas digo 
~í. A nossa proposição é a seguinte: em primeiro lugar, o 
tdeal é que não haja determinação constitUcional sobre impos
tos, a não ser a filosofia. Só no Brasil, o impostõ--ê matéria 
de Constituição. Por sorte, temos a Revisão Constitucional; 
se não a tivéssemos, não teríamos como mexer nisso - são 
3kg em duas Casas. As normas gerais deveriam estar na Cons
tituição e a definição dos impostos deveria estar-em Ieí comple
mentar. Isso é o certo. Digo aqui: se isso não for assim, 
que se utilize algumas das propostas_ que estão na Casa e
que sejam, o quanto possível, não-declaratórías ... 

Enfim-, não dei o nome, mas sugeri e apresCfltei duas 
emendas: uma, na direção do imposto seletivo, que está na 
emenda do Deputado Luís Roberto Ponte; e a outra, que 
é a do IPMF, como antecipação do Imposto de Renda, que 
tamb~m está na _emenda do Deputado Luís Roberto Ponte. 
Digo mais: que se faça isso progressivamente, tal como está 
na emenda já referida. Isso está dito no inei.t documento clara
mente. Acontece que o próximo ano conieça daqui a três 
semanas e não vamos ter issó. . . . 

O SR. RON_bN TITO- Pode-se.apresentar uma emen· 
da. 
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O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Mas 
não teremos isso a tempo; em janeiro, preciSo ter isso. - · 

O SR. RONAN TITO -lÚ.apÜ~~hiÚdaÚ; 
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Nã~ 

vai ter. Então, estamos faZendo esse esforço, essa discussã-o, 
em emergência. ·penso--que o Seriador Ronan Tito deu uma 
boa-suge-stão~ Se o Presidente autorizasse, de_veríamos criar 
urna comissao de Senadores, que pudesse discutir, em nível 
técnico e político, o que fazer. As sugestões serão acolhidas 
M~~~~~cl. • 

Eu disse aqui: essa reserva, do- ponto de vista dos Estados 
e dos Municípios, é de apenas 2,7 bilhões de dólares._ _ _ 

Não. Não. O Senador Pedro SimOn está encaminhando, 
em nome do Governo, a soluç_ão que é aceitável pelo Governo 
e que não é essa. 

O SR. PEDRO SiMON- São 2 bilhões de dólares. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Não. 
Eu sei; ~azão pela qual eu me opus desde o início. EsSa 

medida não pode ser aprovada; se ela o for, pedirei o veto. 
Se o Presidente da República não a vetar, como é que S. 
ExM irá arranjar 2 bilhões de dólares para mim? Eu não tenho 
esse dinheiro. 

Então, para concluir, gostaria de dizer que penso que 
poderíamos criar, se o Presidente _g'ª Repúblic~uwtorizasse, 
uma pequena comíSsão, para ver internamente como é que 
se viabiliza a zeragem do déficit e como é que se pode ter 
essas verba~ mais l_ivres para fazer faCe às nec_essidades emer-
genciais. É so isso. -

O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidcntc,peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Pois não. 

O SR. PEDRO SlMON :..:.$;p;csidente. penso que 
esse ponto apresentado" agora é fundamental. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena.)- Vou levá· 
lo para a reunião de Líderes de hoje para amanhã. . __ 

O SR. PEDRO SIMON-- Acredito que seria funda
mental se essa idéia fosse concreqzada, ou seja, se se fizesse 
um grupo especificado, o gual faria a ponte entre o Congresso 
e o Sr. Ministro, rio seniiâo de se chegar a um cntendimeritO. 
Penso que essa é uma grande idéia para lev~nnos adiant_e~ 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem razão, 
Senador Pedro Simon, vamos examinar isso com todo inte~ 
resse. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, Srs. Se
nadores e Sr. Ministro Fernando Henrique Cardoso, serei 
muito conciso, até por que o nosso Senador Ronan Tito apre
ciou, no mérito, o que eu também externaria. 

Em primeiro lugar, também quero me congratular com 
a forma corno esse plano foi se desenhando, ou seja, sem 
mágica e sem cartola. Em segundo lugar, quero dizer- falo~ 
antecipando uma posição, que, certamente,_ o meu Partído 
irá tomar amanhã, quando teremos uma reunião conjunta 
da Executiva da Bancada no Senado e_da Bancada na Câmara 
- que o combate ao déficit público irá contar coin. a nossa 
inteira solidariedade. 

Tenho até uma sugestão de natureza didática para o Cole
ga e Professor. Naquela barra,_ que aparenta se.r uma barra 
·vermelha, V. Ex~ deveria discríminar o que é dinheiro livre, 

o ql!-e é custeio c o que é dívida. o que ê pagamento de 
dívida, para mostrar' ainda mais, o esmagamento do poder 
do Estado, porque aquele vermelho representa o antigo Orça~ 
mento da União. Quando os três Orçamentos não estavam 
fundidos pela Constituição, aquilo mais o da Educação eram 
o Orçamento da União; o restante era o Orçamento Mone~ 
tário. e o outro era o Orçamento da Previdência. 

Penso que é muito importante qu_e, na próxima apresen~ 
tação, V. Ex• tenha o vermelho separado. Isso vai mostrar, 
mais claramente. o esmagamento do poder do Estado. 

Sr.. Mini~tro Fernando Henrique Cardoso, finalmente, 
quanto aos três aspectos momentâneos, penso que é muito 
difícil, havendo alternativas- até porque a imprensa, hoje, 
fala em alternativas - majOrai- impostO". Digo isso com a 
maior lealdade, sem nenhum efeito de comparação. Somos 
o ·résU.ltadu do nosso momento mais o que já passou. Infeliz
mente, com ou sem culpa, o atual Governo responde pelos 
planos que já aconteceram, pelos erros que toda a sociedade 
já pagou ou acha que pagou. 

De forma que, se houver essa posSibilidade da emissão 
do título de longo prazo lastreado em dólar, ou seja, já anteci
pando o RV e conversibilidade, há formas- não vou esten~ 
der~me aqui- é preferível; sem dúvida alguma, é preferível. 

Quanto ao Fundo, quero só tornar público o que eu já 
havia lhe dito. V. EX'' irá conversar Com os Pi"efeitos e deve 
discriminar e detalhar o uso do Fundo. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - A 
idéia foi sua. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Detalhe isso. e isso vai 
ser aplicado desccntralizadamente, dC forma obrigatória. En~ 
tão, afaste essa idéia de. um Fundo em Brasília .. Convenhamos: 
com a CPI do Orçamento funcion_ando, vender~se uma idéia 
de um Fundo para guardar_ dinheiro._ em Brasília é mais difícil 
do que vendei gelo paia esquimó; é muito mais difícil. Hoje, 
tcr~se_ a idéia (.h:- Fundo para guardar dinheiro em Brasllia 
é antítese. 

05R. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO-É uma 
reserva. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - É uma reserva, que 
será aplicada, porque_ será contingenciada a isso aí. 

Finalmente, no último tópico, nessa linha que o Senador 
Ronan Tito perguntou, no zeramento do déficit, é muito im~ 
portante que o Governo mostre uma disposição, que, ínfeliz~ 
mente, está contestada pela multiplicação dos Ministérios. 
Quando se .cria um Miriistério, aparente e contabilmente, po~ 
de~se até não criar despesas, mas se cria um lo bis ta com melhor 
status para pedir a sua fatia legitimamente; cria~se um lobista 
privilegiado. 

Quanto ã que-stão da readmissão dos funcionários, quero 
antecipar o meu voto: vou votar com o Governo. 

Era o 4ut:: tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obriga9o. 

O SR.FERNANDO HENRIQUE CARDOSO-Espe
ro que o Governo seja -o Senador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra ao Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON- Sr. Presidente. Srs. Senado
res, como fui citado nominalmente~ sinto~me no dever de 
fazer uma intervenção. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Peço a 
atenção de V. ExM" para o que diz o nobre Senador João 
Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON - S. Ex· não é meu Líder 
por imposição política; S. Ex~ é também meu Líder de _coração. 

Como fui citado nominalmente- como sempre, genero
samente pelo nosso admirável Ministro -, devo prestar um 
esclarecimento, que eu preferiria omitir, mas o primeiro dever 
de um homem público é a_ de ficar em paz com a sua cons
ciência. 

Meu fulgurante Ministro. a chamada Emenda Cilffion 
-o art. 212 da ConstituiÇão Federal- não está sendo cum
prida puramente. Sr. Ministro Fernando Henrique Cardoso, 
este é um País desgraçado, desde que o Sr. Lopes Trovão, 
propagandista da República, declarou que: ·~~o Brasil, as 
leis são como as mulheres; foram feitas para serem violadas". 

O SR. RONAN TITO _: Para serem produtivas, as leis 
têm que ser violadas. 

O SR. JOÃO CALMON - Meu Deus, como é difícil 
falar em português. Declarei que este é um País desgraçado, 
porque nelt! houve um polítíco importante, propagandista da 
República, que é autor dessa frase nefanda. Estou lamentando 
a desgraça deste País, que continua. Apenas a dosagem dimi
nui e às vezes aumenta. Eminente Ministro, está sendo cum
prido o art. 212, a chamada Emenda Calmon, pela qual eu 
deveria envaidecer-me muito. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- E de-
ve. 

O SR. JOÃO CALMON- Não, não Ministro. O Minis
tro da Educação, Mun1ió Hingel, a quem admiro muito -
é um bravo Ministro -, declarou textualmente, manchet~ 
na Folha de S. Paulo e Jornal do Brasli:- a-educação brasifeíra 
está falida, e a situação tende a piorar ainda mais. Por quê? 
Porque o Governo :...._ talvez nem tenha sido no Governo 
Itamar Franco, -nem na gestão de V. Ex" -jogou para a 
área do Ministério da Educação todo o ónus das apos-enta
dorias, aposentadorias garantidas pela_ Constituição após 25 
anos de trabalho, para professora, e após-30 anos. para profes~ 
sor. Isso já está absorvendo, segundo o Ministro da Educaç~o 
- não sou_ eu quem afirma e nem_ c-onferi os dados - Já 
está beirando cerca de 46% do dinheiro do MEC. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO-É pro
vável. 

O SR. JOÃO CALMON -E vai piorar; com a aposen
tadoria de professora aos 42 anos de i'!ide e_ de professor 
aos 47 anos. Ninguém merece elogio em matéria de educação, 
a começar por mim. Sou autor desse artigo, que é violado. 
Isso é dramático! Agora, não se cumpre isso. Há denúncia 
pública feita pelo Ministro da Educação; as entidades_ de classe 
continuaram de braços cruzados, sem ir para as ruas promover 
passeatas, e a educação está realmente falida. Essa é a ver-
dade. . 

Agora, Ministro, não fica só O art. 212. Ii_á outro :artigo, 
o art. 60 das DiSposições Transitórias, que nem é de minha 
autoria, mas do Deputado Osvaldo Coelho, que obriga o Go
verno Federal a deixar metade dos 18% da chamada Emenda 
Calmon para a erradicação do analfabetismo e uniVe~alização 
do ensino fundamental, Ministro. Três ános sucesstvos, e o 
Tribunal de Contas proclama: o Governo -Federal, em vez 
de destinar 9% para essa~-finalidade, está destinando 4,2%.-

'v. Ex~ leu algum protesto das entidades ligadas ã educação 
sobre essa denúncia? Nada. É verdadeira. E não s_eJaz nada. 1 

Fez-se agora, graças a V. Ex~ . _ _ _ _ 
· Chegou aqui uma mensagem à Coi:níssão Mista de Orça
mento, retirando dinheiro do ensino fundamental para evitar 

-uma coisa que é nefaflda - nenhum de nós admitiria isso 
-, para evitar O Iechame-nto das universidades públicas, com 
seu magnífico ensino gratuito. Telefonei a V. Ex~ Graças a 
Deus, o Brasil hoje tem no Ministério da Fazenda uma pessoa 
da sua altíssima categoria ... S:en-ador, fielmente, isso é inconsti
tucíonal. Isso não pode continuar assim, mas como o meu 
Ministério não__ é um Ministério que cuida de orçamento" -
:na realidade, é o que dá a última palavra sempre. porque 
lá está o "tutu .. - "V. Ex~~deve falar com o Ministro do 
Planejamento". Fui lá, depois de apresentado e recomendado 
por V. Ex,·, e foi enContrado dinheiro fora da área da educação 
para evitar esse novo golpe na educação. 

Ministro, esse é o quadro que estamos vivendo. Feliz
mente, graças a Deus, Deus às vezes pode ser co~siderado 
brasiLeiro, há um Ministro da sua categoria que resolveu levar 
a sério o problema da sonegação de impostos. V. Ex~ pediu 
essa Coinissão Parlamentar de Inquérito. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Estou 
reafirniando que V. Ex~ tem muito mais do que razão na 
sua indignação. -

O SR. JOÃO CALMON _.:: Mas como? "!ão se paga 
irij.posto neste País. Ministro. E os sonegadores -obviament~ 
aqui não há nenhum sonegador nC:?sta sala; nós todos aqm 
já atuamos em todas as áreas de atividade. e nenhum de 
nós sonega imposto". É urna área de querubins, anj()~ e pe$sOas 
perfeitas. Mas não se paga impostO; sonega-se imposto, e 
ninguém vai para a cadeia, Ministro. 

Esse quadro realmente se agrava cada vez mais. Não 
acredito em milagres, mas acredito no Presidente Itamar Fran
co. que prestigiou, de maneira inexcedível, a apresentação 
da minha Emenda, porque já tinha sido torpedeado uma vez. 
Então, temos essa situação, Ministro. O Ministro da Educação 
do Brasil está agora na Índia. Sabe V._ Ex~ faJ:endo o quê? 
Participando da elaboração de um plano decenal para acabar 
com o analfabetismo no mundo. O Brasil e mais nove países 
detêrri 70% dos analfabetos do mundo. E- nós, em vez de 
estarmos preocupados com o alicerce da educaç~o, com a 
universalização do ensino fuÍldamental, estamos ~edic:ando 
maior atenção a Outras áreas. · · 

_ o Não quero abusar da paciência de todos, mas deixo aqui 
esta reflexão. O Anuário da UNESCO, Ministro, nos coloca 
em 44~ lugar, cm dispêndios públicos com educação em rela_ção 
ao Produto Nacional Bruto. Se não partirmos para a revtsão 
de algumas dessas distorÇões extremamente graves. ninguém 
evitará no Brasil, dentro de um prazo muito menor do que 
alguns estão esperando, uma convulsão social. A son.egação 
avassaladora e inexcedível como a nossa, com as fatxas de 
miséria e de pobreza, nada pode evitar o pior, porque a ·solução 
não pode ser encontrada a curto ou a curtíssimo prazo. Exige 
prazo médio e, muitas vezes, prazo longo. 

Perdoem-me a extensão deste pronunciamento. Muito 
obrigado. 

O SR. FERNANDO HENRJQUE CARDOSO - Eu 
só-poderia agradecer as palavras generosª~-~que pronuncia 
o Senador João Calmon e dizer que S. Ex• tem razão no 
que diz respeito ao não-~mprime~to deurlla série __ ~e norm~_s 
constituc1Clnais. O Brasil é 9 _úri.ic() País em que é preciso 
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que se editem medida~ provisórias para tentar ver se a Con.sti
tuição é cumprida. Quer dizer, é uma coisa dramática. 

Também gostaria de dizer ao SenadOr João Calmon, e 
V. Ex" sabe disso, que tomamos uma medida com um impacto 
muito grande sobre a educação. que foi o salário-educação. 
Trata-se de urna medida meramente administrativa, que signi

.. ficou evitar o passeio da verba. O Senador João Calmon assis:.. 
tiu à assinatura daquele ato. Só. com a economia de tempo 
na distribuição dos recursos para os Estados, a partir de agora, 
os Estados terão, na prática, 20% a mais do salário-educação, 
porque deixamoS de reter no Tesouro, inutilmente, durante 
semanas, o dinheiro do salário-e_ducação. Isso foi uma mano
bra meramente administrativa, produz o efeito de recurso 
muito maior do que, às vezeds. um esforço orçamentário gran
de que se faça. Então. estou totalmente de acordo com o 
fato de que é preciso aumentar as verbas de educação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto L~cena) -Concedo 
a palavra ao _senador Albano Franco. 

O SR. ALBANO FRANCO -Sr: Í'resÍde.nte, Srs. Sena
dores. Sr. Ministro, o_uvi:riios -com atenÇão as obServações de 
V. Ex~ Queremos dizer maiS- uma vez, Sr. Ministro Fernando 
Henrique Cardoso, que o Plano de V. Ex", além de transpa
rente, além de democrático, é ousado e criativo. Inclusive, 
temos procurado ajudar V. Ex", porque ajudando o Plano 
de V. Ex' estamos ajudando o Brasil. Temos de ter consciência 
dessa responsabilidade neste momento difícil. Inclusive tenho 
sofrido algumas incompreensões de alguns empresários, por~ 
que algu~s entendem que o Plano é um pouco recessivo. Mas 
COf!I a sua competência e a sUa ma~eJra' de exPlicar,· V._ Exd 
acabar_á ficando convencido, -inclusive na questão dos 15%, 
que foi bem abordada aqui pelo Senador Ronan Tito. Acho 
que. junto_ aos Governado~es.e aos Prefeitcis·;v. Ex- precisa 
minuciosamen.tc detalhar_~~~r~ deste Plano, porque realmen
te eles precisam entendê~lo melhor para, de uma vez por 
todas, haver a compreensão da classe política. 

Sr. Ministro, gostaria também de fazer duas perguntas 
a V. Ex~: como ficarão os juros no primdiO semestre-e,-s-egun
do, conto ficará o salário real? 

E, depois,_ queria_tam~~m._aprovcitando. a oportunidade, 
dar um aJ?ãrte ao Senador_R<:mai!_ Tj~o?~-~gui não estou pa~ª 
defender o meu companheiro Mário Amato, mas quero -tam
bém, aproveitando o ensejo ·das palavras reais verdadeiras 
do compànhclro -Ronan Tito'~ perguntar cOnto' vai ficar, Sr.' 
Ministro, _o empresário que pago'u o COFINS em dia e agora 
que quenr não pagou vai ter 80 meses para pagar? Então, 
é trouxa ou é besta. E nesse caso até me situo, Sr. Ministro. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Va
mos lá, Senador Albano Franco, se IDe j:)einiite. Cóm relação 
à questão fundamental colocada por V. EX", a taxa de juros 
e a questão dos salários. A taxa de juros, conto todo mundo 
sabe, hoj_e ê puxada pelo Governo. O Banco Central, rium 
dado momento, sanciona a-taxa de juros e toma em conside
r~ção cenas fatores~ TOJ!la em consideração a infl_ação pre
VIS.ta, esperada, toma em consideração movimentos especu~ 
lauvos que ocorrem, as necessidades de, às vezes, conter a 
demanda, uma sêric de fatores. Mas, na prática, ela é real
mente sustentada pela demanda crescente do Tesouro. Essa 
é uma das razões-fundamentais pelas quais não conseguirilos 
seglll"ar a taxa de juros e essa é uma das razões fundamentais 
pelas quais estou lutando agora para acabar_ com éSSà Cif"anda. 
Hoje, o mobiliário é de quase 40 bilhões de dólares, 38 bilhões 

de dól~e_s. Eu_ diminuí de 9 bilhões de dólares na pas-sagem 
do Banco Central para lá, de_9 bilhões de dólares, tomamos 
outras medidas que para V. Ex"s devem ter passado desperce
bidas. aumentamos um IOF para investimentos de recursos 
estra9geiros, estamos com isso fazendO ç9m que haja uma 
composição para que óaixe a taxa de juros nos papéis do 
GoVerno,-há outras medidas no forno nessa_matÇr_ia. Acredito 
que possamos diminuir sensivelmente essa dívida interna, mas. 
sobretudo, aprovado esse Orçamento com essa proibição do 
governo de recorrer ao mercado, vamos liberar recursos. 

A minha previsão para taxa de juros no semestre que · 
vem são taxas cadentes, em termos nominais fortemeine_, em 
termos reais vai depender da necessidade da política mo-netária 
porque, hoje, o que mantém a taxa de juros não é a política 
monetária, é a política fiscal. Hoje o que obriga a taxa de 
juros a subir é a necessidade fiscal do governo. Em qualquer 
país organizado os juros quando sobem é por razão de política 
monetária. Aí, o Banco Central tem que ter liberdade, obvia
mente, para usar a política monetária dentro d~ limites_, sobe 
e desce para segurar certos -mecanismOs ·morietârios. -Aqui 
não, aqui está assegurado pela questão fiscaL 

Afé há pouco tempo havia um entendimento de que a 
taxa real de juros estava garantida pelo governo. Nesses últi
mos anos foi garantida. Era 17% real. Esse entendimento 
acabou . .O_ mercado hoje mesmo estava reclamando que houve 
um prejuízo, porque houve subida da taxa de juros pelo Banco 
Central que acarretou um prejuízo de 200 milhões de dólares 
aos bancos. O jogo é muito complexo nessa matéria~ Essa 
liberdade da política monetária o Banco Central precisa ter, 
~as ele n~o pode ficar jungido, como está hoje, a pressão 
f1scal, entao, essa vamos acabar, a previsão é de queda e 
queda forte da tax:a de juros se_ aprovada n~sse programa. 
Refiro-me a juros nominais. - -

O segundo ponto diz respeito à questão de s.alário. Como 
estam~s pensando a questão do salário? Estamos pensando 
o segumte: o Governo não vai impo"r uma regra de salário 
quan:Jo introduzir a URV. Ele vai ter que definir dois parâme
tros lmportantes_:_um é o salário de funcionário, e o outro 
é ? salário mínimo, que a. Constituição manda que faça. Aí 
vai haver ag_uela famosa discussão: pela média ou pelo pico? 

- Coni.o vamos liberar progressivamente a utilização da URV 
e voluntariamente o salário, os preços-vão se ãjuSfandO â
URV e aos_ contratos progressivamente. Não temos nenhuma 
int~~ç~o de ba~x~ç u~a norma salarial que obrigue que a 
def1mçao do salano seJa pela URV. Somos favoráveis ao con~ 
trat~ ~oletivo. Não teffi:OS a intenção de obrigar o setor privado 

-a utthzar a URV e dxzer: é pela média, é pelo pico. Não. 
Isso é uma negociação. 

No caso do salár~o mínimo, vamos te.r que tomar algumas 
decisões e elas não poderão ser, no nosso entender, de forma 
a aquecer._ 

O SR. ALBANO FRANCO- E no caso de. impasse? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - No 
caso de impasse, há a justiça do trabalho, ~as não creio que 
se vá para impasse. Por quê? Qual é a idéia? A idéia e de 
que progressivamente, como disse o Senador EJ)itácio C3fe
teira, os trabalhadores vão perceber que é mais vantajoso 
ter _um salário estável. Na medida em que_se_ tem a inflação 
crescente, o que os trabalhadores querem? Reposição. E 
quanto mais rápido melhor. O mais rápido é trinta dias, e 
em trinta dias 35% já perdeu. Não é isso? Não há regra 
salarial capaz de evitar perda. 
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A que;: aprovamos, apesar da gritaria havida naquela épo
ca, foi tão boa que não há uma greve no Brasil. Nunca mais 
houve greve no setor privado, nenhuma greve depois da apro
vação daquela lei, pela qual fui xingado por certas forças 
ditas progressistas, que são atrasadas. Não houve mais greve. 
e a massa real de salário aumentou. Mesmo assim, reconheço. 
o salário vai perder da in!lação, perde sempre. Com a URV 
deixa de perder; deixando de perder a nossa expectativa é 
que não haja mals- a discussão média ou pico. Perde sentido. 
Como pico? Os preços estão no pico? Também os preços 
não vão poder estar nO pícci porque -a-demanda não está aque
cida para isso. Então, achamos que pode deixar à livre nego~ 
ciação. 

O SR. ALBANO FRANCO - Sr. Ministro, os atos 
e palavras de V. Ex·' estão inspirando, realmente_, _confiança 
na sociec..laú~o: brasileira. Queria fazer duas observaç-ões para 
encerrar. Uma,_inclu_sive, aproveitando para dar uma infor~ 
mação ao Senador Ronan Tito c dar conhecimento a V. Ex~ 
A Confederação Nacional de Indústria _contratou_a Fundação 
Getúlio Vargas para fazer um estudo completo _e mínucioso 
sobre as conseqüências dos impostos sonegados, não só sobre 
a base da arrecadação, porque V. Ex• sabe que o Governo 
precisa realmente ter no míniino 24%, entre 24 e 25, como 
também ::,obre o que vai influir, afetar o problema dos produtos 
a serem exportados. principalmente. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Com
petitiVidade. 

O SR. ALBANO FRANCO - Queti•nambém fazer 
uma pergunta a V. E·x· (Qra Qo assunto . .".S.o~re a prorrogação 
da isenção do Imposto de Renda, Ministro, por que o Governo 
não desejou, não quis mandar uma meosagcm? Ela teve que 
ser propu~ta aqui no Senado, sobre a prorrogação da isenção 
do Imposto de Renda para o Norte e Nordeste? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO__:_ Não. 
perdão. Sobre essa matéria existe uma lei aqui sendo encami~ 
nhada. 

O SR. ALBANO FRAI:'[ÇO - Não. há um projetó, 
do Senador Marco Maciel. a ser votaçio affianJ:l~. . 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Exa
to. Eu ai:irda hoje conversei sobre a possibilidade de uma_ 
medida provisória referente a essa m~téri<L Em primeiro lu~ 
gar, é:preciso ver a sua legalidade e como se deve proceder: 
Em segundo lugar, estamos mandando __ examinar g~~l _será 
o seu efeito. - ·- - -· 

No meu modo de entender, o principai"problern3. é s"aber 
qual o controle do incentivo. Vou falar francamente. _Disse. 
aqui o Senador João Calmon que somos todos querubins. 
Sabemos que uma parte desses incentivos -é feita sobre a base, 
não só_ do Norte e Nordeste, de todos os Estados. de aumento 
do custo presumível: o Governo entra com urna metade e 
a outra metade não existe. 

O SR. ALBANO .FRANCO-Mas estou falando especi
ficarilCrite- da isenção, da prorrogação do lf!!posto de Renda. _ 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - O 
Senador Beni V eras fa_lou a respeito. 

O SR. ALBANO FRANCO - Lamentei o fato de o 
GoVerrto -hão ter nlãndado a mens-agem. Foi p~ecíso eritt·.ir 
aqui em regime de urgência. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Não. 
mas há tempo para isSo. 

O SR. ALBANO FRANCO- V. Ex'" sabe que o exer
cício termina agor-a? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Eu 
sei. Estou informado disso. Já pedi à Consultaria Jurídica 
que me diga se é possível medida provisória. Se for, nós a 
faremos. 

O SR. ALBANO FRANCO - Se houver empréstimo 
público. ele vai ser compulsório ou voluntário? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Sena
dor, quanto a essa idéia do empréstimo. quero esclarecer 
tudo muito bem. 

Ontem eu estava em uma reunião no Río _Grande do 
Sul com oitocentos empresários. Percebi que cada um puxa 
a hrasa para a sua sardinha. DiZeni: ~•Apóio tOtalmente o 
seu plano. menos na parte que me toca". Como todos dizem 
isso~ o plano torna~se inviável. Todos estão de acordo com 
o plano, desde que nào se mexa "na parte que me toca". 
Entretanto, tenho que mexer na parte que toca a todo mundo. 
A minha posição é muito desagradável, mas é imprescindível 
analisar o conjunto. Por conseqüência renho_ que atingir to
dos. 

Como havía muita pressão decorrente dessa alíquota de 
5% :.:_ não se trata de 5% a mais- sobre o imposto, mas de 
Sc;f ._.sohrc- a:s alíquotas - há uma outra sugestão. Na França 
fizera-m uni- empréStimo, que não foi_cOmpulsório, e arreca
daram 40 bilhões de dólares. Eu disse. como há oitocentos 
empresáriOS, se V. EX."' não quiSerem pagar imposto, vamos 
fazer um elnpréstimó -de longo prazo e jurOs haixos. Foi o 
que disse. Não disse mais porque_ mais não há. É preciso, 
porém, qu_e haja suhscrição efetiva. . 

_Não pensei em compulsório, estava falando com os em
presários. Para o empréstimo compulsório, há outros meca
nismos. Se o Ccmgresso quiser trocar esses impostos por im
posto compulsório, que o façam! Eles repassam para juros 
na hora. Sinceramente, não encontrei outro mecanismo me~ 
lhor que o proposto. Quando encontrarem-no, vou ficar feliz. 

Finalmente, quanto à questão dos oitenta _meses, como 
é que o Ministro Britto conseguiu fazer com que a Previdência 
recolhess_e __ dinheiro? Foi dando prazo. Estamos há meses ten
tando com o PIS dos bancos. com o CONFINS. FINSO
CIAL. .. Nada! Ndat Sabe por que, Senador? Porque isso 
não existe. 

O SR. ALBANO FRANCO- A Caixa gastou. 
O SR. FE.RNANDO HENRIQUE CARDOSO - Ou 

a Caixa gastou antes do Governo Itamar, que foi assim, oU 
as empresas fizeram carta de fian·ça, não depositaram nada. 

Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal disse que o FIN
SOCIAL só 0.5% daquele período que se pode pagar. Conse
qüentemente. tem que devolver 1.5%. Faz~se_ o encontro de 
contas e não dá nada. Com esse mecanismo_ de oitenta meses, 
isso foi definido pela Receita. E o Ozires - lnais-Ú>tlco por 
imposto não conheço - disse: "Ministro, n~o há outra solu
ção: ou faz~se isso; ou eles não pagam nada". 

y, Ex• sabem quanto foi pago de CONFINS este ano, 
Srs. e-ffipresários aqui presenteS? Eu pensei que fossem 47%, 
mas foram 27%1 Todo mundo chora pela saúde, todo mundo 
diz q-ue é pl-eciso pagar impoSto, todo mundo diz que o Go~ 
verrio não-consegue administra-r, mas nihguém paga. 
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O SR. ALBANO FRANCO - Quein pagou religiosa
mente em dia ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Com 
referência essaS pessoas, tem v·. Ex• toda raZão._ Agofa, o 
que faz a Receita? A emenda que devolve a quem pagou, 
e o Brasil que se dane! Não é possível! Esses oitenta meses 
são uma vergonha._ Mas ou é isso, ou nada. 

Sabem quanto isso renderá ano que vem? APenas 500 
milhões de dólares. Es~_cs, os atrasados, porque é parcelado 
em oitenta meses, Senador. 

O SR. GILBERTO MIRANDA .:..._ Não clá 40 bilhões 
de dólares. 

O SR. FERNANDO HENRÍQÜE CARDOSO -Por
que parcelado em oitenta meses. Mas aí há juros, multa. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Mas mesmo assim. 

O SR. FERNANDUHENRIQUE CARDOSO- Estou 
seguindo o que a Receita me diz. Senador, é essa a realidade. 
Pode~se reduzir, Senador. Pediram cento e vinte. Todas as 
associaçõeS de classe, mais o grande tríbutarisúi !ves Gandra 
da Silva Martins. Todos queriam cento e v_int~-·- sem_multa, 
sem juros. Demos oitenta", Com multa e juro's. ESSa é a fêaii
dade. 

Não é bom ser Ministro âa Filzcnda. É muito desagra
dável. A cara que se· Vê não" é a qué· eStá pOr detráS- das 
pessoas. O que se diz-não é o que se faz. Os Que gritam 
que tem que pagar imposto não o fazem. E quando o Ministro 
tenta desesperadamente um caminho da racionalidade, cada 
utn diz sempre o mesmo: tudo bem, menos comigo. 

Não vai Ser possível. n·essa vez vai ser COffi todo_o mundo, 
ou, então, a hiperi.nflação resolve tudo: derfub-a os haveres, 
acaba com o emprego, joga o Brasil na re_cçssão e coineça 
de novo. Estamos propondo uma ponte para evitar isso. É 
pequeniniriho, meu Deus do céu! Cinco por cento de alíquota 
não é nada, é só para dar liberdade. Quinze por cento retidos 
provisoriamente não é nada! Estamos propondo um caminho 
democrático e racional para evitar os outros caminhos percor
ridos pelos outros países que saíram da alta inflação. O Con-~ 
gresso :Nacional precisa ente-nder isso. Estou dizendo: não 
estou mexendo em salários, vou pagar os funcionários, vamos 
repor todas as perdas inflacionárias. Não estamos propondo 
tungar"trabalhador nenhuJt?- e, sim, que se negocie livrement~ 
com uma base de referência estáveL Es~amos propondo a 
coisa mais fair-se me permite o inglês -mais limpa possível. 

Diz o Senador que está na hora. Ele ~m razão porque 
tenho que falar com os prefeíios- c tC~llõ-q~,~e lhes dizer tu9o 
isso: prefeitos, eu não quero tirar de V. "S~ Quiúo ter cori.dição 
de pagar._ E é dos quinze. É <;:laro! Cada um quer o seu. 
E não olham o conjunto. Eu mostro o conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O Ministro 
entendeu mal. Eu não disse que estava na hora, mas que 
eram treze horas. Como ele tem uma audiência às 14h30min ... 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Mlriistro, não sei se pelo 
menos nesta fase as medidas pudessem ser chamadas de um 
plano. Para vastos setores da sociedade, inclusive áreas políti
cas, representou uma frustração. Outro dia, ouvi o Gover~ 
nador do Rio Grande do Sul declarar que o plano era tímido 
demais. Não sei o que ele propunha. Já vi várias Pessoas 
acusando, segundo uma perspectiva futura. de qUe, num ins~ 
tante qualquer, o Ministro ia dar o lance eleitoral dele, ia\ 

fàZeú)Utr()eStf:lionato;inas iiithâ qUe Ser muito bem calcUlado, 
num calendário, de tal maneira que pudesse ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Pelo 
menos eleger o Governador de São Paulo. 

O SR. MÁRIO COVAS .:..C Eu ate não tinha levado 
esse fato em consideração. De repente, saem as medidas de 
uma simplicidade acaciana e frustram, porque já haviam anuo~ 
ciado que o lance vinha. E agora? O lance não veio. Tenho 
que criticar as medidas. Vejo gente muito simpática ao plano 
dizer: sou inteiramente a favor do Plano~ sou apenas contra 
os -15% e o aumento do imposto. 

O que aí sobra, não se"i. Realmente tenho dúvidas. Censo~ 
lido a minha convicção, que vem desde jovem, de que não 
tem razão estarmos perguntando se este País tem jeito ou 
não. Mas a cada dia eu tenho mais dúvidas se queremos _que 
ele tenha ou não jeitO. Somos Capazes--de ãlgurrias ffiedidas 
para que ele possa viabilizar o jeito-que etC tem-. - - -

Hoje, nãç> consigo compreender porque temos uma infla
ção tão alta. E evidente que não tenho o apoio do raciocínio 
económico, de forma que para mim fica difíciL Historica~ 
mente, já vi culparem a dívida externa pela inflação. Ainda 
há pouco, V. ExR sustentava que a dívida externa, atualmente, 
é para os bancos privados alguma coisa da ordem de 40 bilhões 
de dólares. Só em caixa temos trinta. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO-Trinta 
e quatro. 

O SR. MÁRIO COVAS - De forma que não temos 
uma dívida externa, que está equacionªda há trinta anos para 
pagamento e da qual, se precisamos quitar hoje, temos 75% 
dela em caixa. A dívida externa não é ~ responsável, mas 
V. Ex• acaba de dizer que é da ordem de 40 bilhõe!).de dólares, 
não chega a 10% do PIB. De forma que não representa nada. 

Havia outro fator apontado também no rol dos estimula
dores da inflação: o défi~it público. EquaCionadOS esses dois 
problemas, o·Governo diz querer atacar esse outro. Para ata
car esse outro, precisa empatar o Orçamento, condição sine 
qua non. Não há paulada, não há lance, não há truque que 
possa enfrentar a inflação se essa preliminar não -f9r vencida. 
A rigor, nesse conjunto de medidas existe o que Vem depois. 
É a unidade de valor, mais a moeda conversível, que é a 
etapa posterio~. Mas ela nem é a etapa se não tiver preliminar. 
Simplesmente não pode ser objeto de consideração agora. 
porque ela é um milagre. Mas milagre não se produz se não 
houver a pré~condição. A rigor, está~se fazendo um conjunto 
de medidas para zerar o déficit públíco. É dessa maneira 
que interpreto. 

Eu gostaria de verificar, também, aquele gráfíco, que 
é muito elucidativo, analisado em valores absolutos. Ele irá 
ficar mais elucidativo se se fizer isso em termoS absolutos, 

, comparando mês a mês o que foi em dólar para cada um 
desses setores. Como o total dos dólares do Orçamento mu
dou, a proporção se mantém, mas produz resultados diferentes 
mês a mês. 

O esforço d.e ellgenhãda ~fillanceira levou a uma redução 
para nove bilhões do déficit potencial. E o Governo tfaZ- duas 
propostas. Uma pela qual quer 3,7 bilhões e imagina uma 
maneira de obter isso. E um aumento nas alíquotas dos tribu~ 
tos da ordem de 5%. A segunda alternativa, na realidade, 
não é um ganho p8.Ta a União. Esse negócio dos 15% esconde 
um objetivo. Eles são a g_arãntia de que se zera o déficit 
público. Ninguéin compreende que se tire de Estados e Muni- , 



722 Sexta-feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Fevereiro de 1994 

cípio para a União gerir. A única coisa que se compreende 
é que só a União pode gerir o Orçamento da União. Portanto, 
ela tem uma margem de garantia. Os 15% lhe gar~u_ltem isso. 
Não se trata de o Governo estar anunciando que é capaz 
de aplicar isso melhor do que o Estado e o Município. Trata-se 
apenas de o Governo dizer que, se ainda faltarem 15%, ainda 
temos essa margem de garantía, não se usa esse dinheiro. 
No fundo é isso mesmo, porque isso responde pelos outros 
6 bilhóes de dólares que estão faltando para os quinze. 

São duas providências que, associadas à única terceira 
existente, que é o Govei'rio se limitar na sua possibilidade 
de emitii' títulos, representam essa etapa. Não existe nada 
·de extraordinário. Não se pode dizer que isso é um plano 
no sentido tradicional pelo qual o plano é conhecido no Brasil. 
Não há pirotecnia nem mistificação. Existe até unia- Cei:ta 
frustração. Todo o mundo grita que não deve ter congela
mento, mas no fundo espera o congelamento. 

Eu queria fazer duas pequenas sugestões, não sei se são 
viáveis ou não. Primeiro, o fUndo de partiCipação é algo pro
porcional à receita de cada Estado, de cada Município. Quem 
sabe_se possa pensar nos 15% também proporcioflais, de tal 
maneira que~ quem precisa mais, ira eOtrar corh rrieriOs; qUem 
precisa menos irá entrar com mais. ' · ~ '" 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Essa 
era a minha idéia. 

O SR. MÁRIO COVAS- Aí não se discute a necessi
dade do montante de recursos. O que se discute é tentar 
conseguir com um maior grau de justiça_ pOssíVel. Ã mesma 

·coisa vale para os-impostos. Os 5_%__poderiam ser pensados 
· e_distribuídos diferentemente pelos impostoS. Impostos como 
o IOF e o Imposto de Renda podiam ter, eventualmente, 
um aumento maior. O -impostO direto podia- ter um aumento 
relativo menor, de tal maneira que a incidênciá para o setor, 
no final, define quem ou não financia, quein ganha e quem 
perde nesse mecanismo de distribuição. 

Penso que ainda vai ser necessário mai~fdo que- isso. 
O dramático neste País é que -vivemos uiif'modelo falido, 
que, para ser mudado, deve sé-lo pelas elites, que, afinal, 
são as suas beneficiárias. Isso é muito difícil de fazer. 

Em geral, procuramos a solução para perpetuar o status 
quo, e não para mudá-lo. É o que tem acontecido tradicio
nalmente. Acho que a conversa ainda precisaria de algumas 
coisas mais duras do que isso, que implicaSsem o mecanismo 
de zerar o déficit público. 

Só há as instituições Executivo e LegiSiã.tivo como inter~ 
mediários entre--à -neCessidade de mudar ·e Os' agentes da mu
dança ou os seus eventuais beneficiários. 

Portanto, a inflação não vai acabar por úma aquiescência 
dos agentes econômicos. A grande maioria deles - os que 
pesam realmente - ganha com a inflação e não vão querer 
mudar esse sistema. As instituições têm de entrar corno media-
doras, puxando para o lado da maioria~ -- -

A rigor, (}Uando se propõe zerar o déficit" público ou 
igualar receita e despesa no Orçamento, riãO se está livre, 
não se pode nem dizer que está sendo feítb- um plano para 
combater a inflação. Está-se criando uma precondição, sem 
a qual não vai existir nada, e assim vamoS·ficar discutindo 
uma porção de coisas. 

O SenadOr João Calmon, cuja história política e luta 
em favor da educação todos conhecem, sabe que, no meu 
Estado, o que-não falta é equipamento par::ca· educaÇão. No 
entanto,lá a educação está no mesmo caos, como e-m qualquer-

outro lugar. p"orque à que se resolveu até agora foi o fato 
de fazer a obra, e não de dar educação. ~ntão, equipamento 
não falta, está dispO!lÍvel. _ _ _ _ 

Isso está ocorrendo no Brasil inteirO. Estive em um ho~
pital recentemente, ao lado do qual estão _Construindo um 
outro, que está inteiduni:nte_ parado. Há 25 andares de concre
to, nos quais já enfiaram 300 milhõéS de d01ai-es, e a obra 
está parada. Esses 300 -milhões de dólares podiam ter as mais 
diversas finalidades. e o hospital podia estar funcionando. 

Dessa fonria, acho que vai s~r preciso Um pOuco _mais 
do que isso. Negar essa oportunidade, não ir aÇ> encontro 
dessa possibilídade efe~ivamente atinge as ráiis- djl i.ncom
preensível. Evidente que há nisso _uma relação até de natureza 
partidári~. Portil~to, o me~ parti~o.- não_ ~penãs pOr isso, 
mas -pera convicção- acompanha a medida. _ __ 

Eu queria deixar ao Ministro~ -para efeito de raciocínio, 
essas duas possibilidades. Elas não entram nos valores finaiS, 
que se_riam mantidos. Teiita~se apenas distribu-i i-. embora de 
forma mais comPlicada, um maior grau de justiça à,d~stri
buição do-peso ·dessas contribuições. Era ó qu_e.gosta_ría de 
deix~r ao.~inistro, Ço,IJlo_nlc;)d_est:(~o.rVribl!-içã_Ç>. -

. OSR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.~ Sena
dor Mário Covas; as suas sugestões_ são muit-O Pertiôe!1-t~s. 
Espero que o Senador Humberto Lucena organize U:ffià COmis
são para discutir esse assunto. Poderíamos. nesta Comissão._ 
caminhar nessa direção. As duas são pertinentes. Acho que· 
chegamos ao objetivo, e fica assegurado o princípio de maior 
justiça e equanimidade. Estou plenámente de acQrdà com 
V. Ex• · · ·· · .,,, · 

O SR. PRESIDENTE (João· Roéha) -O Si.'Ministro 
estava ·precisando retirar-se por causa de um comp-ron'lisso. 
mas vou conceder a palavra ao Senador Meira-·Filho~·que 
prometeu falar por um minuto apenas. -

O SR. ME1RA FILHO- SÓ por um min~t,;, sf.'.Presi: 
dente. - - - _ 

Eu queria apenas dizer· ao Minisüo que nunci~_-n~ r)i:inha 
vida, aprendi tanto sobre a economia brasileira como_ ~gora, 
com a pregação de V. Ex~ ao País i~teiro. Não vi um~ P~r.gunta 
de V. Ex• ficar sem resposta. _ _ - ., .- : 

E queria até fazer acJ.ui uma comparação, aPe.sar' de iião 
saber se serei feliz. São Paulo fol o apóstolo dóS g~f!.tios~ 
V. Ex~ tem sido o_ apóstolo da economia brasileira. ·· ::. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Muito 
obrigado. 

O SR. MEIRA FILHO -Mas eu queria faz~r' sÓ uma 
pergunta, para finalizar: V. E~: iév~. d_úvida, erii- ii_IgU:~ ~o
mente", do apoio do Congresso Nacional ao seu· planO?-. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, ; Não; 
realmente não tive. Conheço o Corig!esSó suficientemente
e S!!i que ele, na hora decisiva, apóia. Inclusive, já apoiou 
planos muito mais "inãpoiáveís" do que este. -

O SR. MEIRA FILHO -Mas era uma medida provisória 
baixada na sexta-feira, sendo a segunda-feira um feriado. 

O SR. FERNANDO HENRlQO:E CARDOS.O ·-::- Se 
quiserem, eu também façO isso. 

O SR. MEIRA FILHO -Dessa maneira, tudo. passava· 
no Brasil. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSo'::..:lsso 
é um conselho, Senador? 
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Deixe-me responder ao Sr. SeiJ;tdor Me ira Filho, que 
me fez tão gentilmente aquelas declarações. 

O SR. ME IRA FILHO- E o fiz em um minuto só. 

O SR."'ERNANDO HENRJQUEC(:ÃRDOSO :,_Foi 
em um htíi1Uto mesmo. S-enador Meira Filho. 

Em primeiro lugar. estou no cam_i~ho <;!e "_I?arnasco. no 
que diz respeito â economia. de forma que a comparação 
com o apóstolo São Paulo foi boa._ Estou tentfindo ~efazer 
as minhas convicções· nessa área. Penso que __ é preciso ser 
o mais franco e claro possível. _ _ ___ _ __ _ _ ___ _ _ _ 

Em segundo lugar~ _[]a prática, Seriador Ronan Tito. sem
pre :se falou em pactonacion:al, acordo. e o que estou propondo 
- não gosto nem de dizer essas coisaS~- pOrque POsso ser 
mal iilteipretado -é um acordo. um caminhO de _saiq?- __ çla 
crise~ através da uma grande negociação nacional. Trata-se 
de um grande acordo, sem usar nunca essa expressãd, porque 
pode ser mal interpretada. 

Mas é preciso que todos participem, para o acordo dar 
certo. E o meu esforço de responder a tudo é porque acho 
que um acordo só pode dar certo, se as pessoas estão conven
cidas dele. Estou tentando convencê-las. 

·o sR. MEIRA FILHO- Para (irialízai .~vou diÍer apenas 
o segUint~': V. Ex" engrandece o GOverno a que serve. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Muito 
obrigado. 

.O SR. PRESJDEN'J:E (João Rocha) ,.:.. Conceclo a pala
vra ao Senador Eduardo Suplicy. 

,O SR. EDUARDO SVPLICY- Procurarei ser breve, 
referi'ndo-me a três temas: conteúdo dos gastos~ despesas fi-
nanceiras e URV. _- , -.. _ 

Ministro Fernando Henrique Cardoso, V. Ex~ mencionou 
que _a prioridade já está determinada no Orçamento pelo Con
greSso, referindo-se _à destinação do Fundo Social de Emer
gência. mas O fato conCretQ é que o Congres~o e o Executivo 
têrri. âefinído muito mal o Orçamento _:_::_ eStá ai ~ _ÇPI para 
dem~nstrar. .. ·. _.. : _ _ __ _ _ _ 

·Seria responsável aumentarmos em 5% as a!Jquotas para 
haver o equihbrio, visando à melhor estabiliçlade Pa_ moeda, 
mas'-deSde que tivéssemoS nii.tit'o mélhor consciência do con
teúdb dos gastos e a garantia de que gasto público seria efetua
do apenas em proJél:Os--de alta rentabilidade econômica e so
cial." 

Em que medida está o Executivo transformando os gastos 
públicos? Inclusive, levando em conta sugestõ.es, ~Z!:ÍS _como 
a do pr6prio Senador Gafibaldi Alves Filho_. de cortar subven
ções'Sóc::ia_i~, de cortar inúmeros gasto~ _q_ue têm si4qde baixís
sima p'ródu'tividade social, eu veria com bons olhos uma refor
ma ·de profundidade nessa ·área, que poderia, eventualmente, 
até estar na nova mensagem orçamentária, que não conheço_._ 

Se esse grupo de trabalho vai trabalhar sobre as medidas, 
avalio que deveria estar trabali1ando também sobre certos 
cortes que deveriam ser efetuados c outr~s c_oisas que deveriam 
ser incluídas. Portanto, simplesmente dizer que a prioridade 
já está definida pelo Congresso não basta; se for o que âcoh
teceu·até·o presente, sr. Ministrq, ela nãq ~á_bem definida; 
precisa ser redefinida, inclusive à luz do que está revelando 
a CPI. 

A segunda questão é relativa às despesas financeiras. 
Na primeira proposta orçamentária, os juros da dívida interna 
e externa estavam estimados em 19 bílhões de dólares: 6 bi-

lhõcs_ para a dívida externa e .13 bil_hõe_s para juros da dívida 
interna. 
--·· No plano de estabilizaçãq. há uma referência a uma dimi
riulção" em 1,5 bilhão para os juros. As novas despesas serão. 
então, estimadas em 17.5 hilhões? 

Qual será a proporção de e·sses 17 ,5_ serem confirmados 
em relação a() Orçamento Geral da União? 

Qual é a proporÇão nova d~_~_ncargos externo.s .. e internOs? 
Qual foí o valqr exato do estoque da dívida interna utili

zado para estimar esses novos encargos? Com base nisso. 
poderíamos saher qual a taxa de juros média p_roje~ad~. que 
levou à estimativa desses -eilca-rgõs. e qual a _cons~qüência 
d~sa taxa sobre os objetivos_d~ política monetária. 

Finalmente. Sr. Ministro, a questão sobre a unidade de 
referência de valor. No plano d_e estabilidade, diz~se que a 
unidade de referência, cujo valor_nominal é corrigid<;> ~1!1 inter
valos mais curtos de tempo, com base na melhor estimativa 
corrente de inffação corrente, expressa, de maneira condi
zente, os valor~s com a realidade. 

Poder-se-á; Sr. Ministro, ter um _critério objetivo. e. não 
suhjetivo? Se .a.Br.asil avançqu t_anto, até por causa do mal 
d~ inflação, ern..medir tão melhor .a. inflação~ temos os di ver

"·soStn"stítutos ·que medem quadrisse_manalmente a inflação. 
A FIP faz, juntari-tente com o jon_la~ O_ Estado de S. Paulo, 
a medida diári~ da inflação acumulada mensalmente. 

Não poderia ser a U,RV medida de forma objetiva. com 
crit~rios que não são, simplesmente formas que. por enquanto, 
são subjetivas1'Isto estará claro para nós ou para a sociedade? 
Se empresários·, trabalhadores ,e ageptes eçpnómicos. ade.rirem 
à U~V e percepé:l-e'rit que está sendo definida subjetivamente 

· at;a_da mome_nto .• avalio que poderá haver até uma, resis_tência. 
Isso não seria niúitO bom. · 

Se o obje.ti'-:O é trazer a médida da inflaç_~C) __ r!J.ai~ para 
o presente, por que hão adotar uma sistem-átiCa objetiva e 
tal _como esta? .S..e~ o índice diário ou mensal já existe, pelo 
menos para algumas instituições, poderá o IBGE_, ou as insti
_tuições que o Ga.verno resolver consultar, adotar uma sistemá
tica que envolva maior objeti\.:idade e, pelo menos, até de 
acordo com o q1-1e está aqui. 

De outro la.do, Ministro. temo que estejamos adotando 
para a URV i-ndicadores que, a cada momento, poderão ser 
objeto da arbitrariedade. 

Tenho ouvído as explicações dos membros da equipe eco
nómica diz.endo que, afinal de contas, como a URV vai ser 
o índice das r_eceitas federais, y(\i ser tão importante para, 
o balanço de __ pá:_g~i:i-temo, não intei'es~ará ao GOVén;to adulte
rar de forma inadequada. Historicame·nre. o Banco Central · 
muitas vezes já_ªdotou uma sistemática de fix_as:ão da taxa 
cambial e. depois. precisou corrigir" mats ahruptamente. 

Eis por que, pelo menos no meu entendimento. até o 
presente momento, eu veria vantagens num critério objetivo 
antes que num critério subjetivo. 

O SR. FE~I:/ANDO HENRIQUE CARDOSO- Sena
dor Eduardo Sup:licy, el)l primeiro lugar, com relação à ques
tão que V. Ex\Ijlencionou, da disCriminação mais específica 
dos programas de cortes em programas eventualmente conde
náveis, não tenho nada a opor. Pelo contrário. Quando eu 
disse que as prioridades são definidas pelo Congresso, acon
tece assim mesmo. O objetivo fundamental desse. fundo, como 
já disse aqui e reitel-ei, é pagar as despesas do SUS -Saúde 
e Previdência.-,, . 
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Então, elas já estão definidas. Não se trata de novos 
programas. É para cumprir sem aumentar o déficit, sem tomar 
dinheiro emprestado, os programas_ definidos, que são esses 
basicamente. Se houver a possibilidade, como foi previsto 
pelo Senador Mário Covas. de urna discriminação específica 
sobre que áreas do Brasil, como é que se faz uma proporção 
com os municípios mais carentes, que pfogramas; eu acho 
ótimo. Não tenho nada a opor. Muito pelo contrário. 

Se V. Ex" tiver sugestões na direção de cortar programas 
que eventualmente já estejam mantidos e que não sejam efica
zes, também tem o meu apoio. Aqui, o jogo é absolutamente 

·aberto. Sou favorável a isso". A meti Vér, quanto mais-espeCi
ficar, melhor é. 

Por que não adentrei no assunto? Porqu-e nã~ é ãfeto 
ao-Ministro da Fazenda. O Ministro da Fazenda quer o equilí
brio das contas. Se vai dar para tal ou qual programa, é uma 
questão do Congresso com os Ministros das áreas específicas. 

Não quero ser supcrministrõ, rrii lrúrometer dizendo que 
quero naquela área e naquela não; não cahe a mim. Mas 
concordo com V. Ex• que, quanto mais houver discriminação 
disso~ mais específico, melhor não para o Ministro da Fazenda. 
Para -o MinistrO da Fazenda, ele precisa ser zerado, mas para 
o Brasil é melhor; portanto, para o cidadão que está no Minis
tério da Fazenda também é melhor, e estou de acordo. 

Com relação à questão de juros, os juros de 9 bilhões 
a que V. Ex• fez referência -é um cngario qtn!- foi consolidado 
naquela proposta orçamentária inicial, porque eles se referem 
à rolagem de dívidas_ internas _e quando havia confusão nas 
contas do Banco Central com o Tesouro Nacional. 

Urna das vantagens de termos separado as_ contas do Te
souro das contas do Banco Central é que se pode saber com 
mais propriedade, agora, o que é que se deve mesmo e quanto 
será destinado efetivamente. 

Em dólar, estão consignados no Orçamento - digo de 
memória - cerca de 9 bilhões e 500 milh_õe.s de dólares. 
Cortam'os. Estão consignados agora 7 bilhões e 400 milhões 
de dólares, se não me falha a memória. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Parª tudo? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Para 

Então, se houver um mecanismo ohjetivo para o futuro .. 
ótirno. Não sei se há, porque o futuro não acontec_eu. É uma 
certa aposta. Estamos tentando fazer essa aposta a menos 
arbitrária- posSível. E corilo é que se fai: a rrienos arbitrária? 
Utilizarilós dois parâmetros p-ara dirriinuir a arbitrariedade:. 

1) A taxa, o que se vai Cobrar de imposto. Se- eu~-atar 
a UFIR a essa rriinha previsão de inflação, ou_ o Governo 
dá um tiro no pé e vai cobrar menos impostos do que realmente 
pfecisa, ou vai ser correto na avaliaçãO, ou pelo menos não 
vai, na avaliação, introduzir, elementos de manipulação. Se 
estiver errado não é por isso. 

2) V. Ex• já se referiu a isSo ·também. Estamo_s dispostos 
a fazer u~a relaç_ão com _o dólar comercial, quer dizer, trocar 
o dólar pelo vilor declarado da URV do_ dia. Com_iSSQ, ata-se 
nos termos de cima. No de baixO, pelo imposto. No de cima. 
pelo dólar. 

O Governo fica preso a iSso-~ Nenhum Governo vai poder 
ser arbitrário nesse caso. Ele pode errar e V. Ex~ disse isso. 
E já errou no cârilbio. Erra cada vez menos e fica umá-sõcie
dade cada vez mais aberta, mais democrática. Se errar na 
fixação da qualidade do dólar, acontece que haverá problema 
na exportação. ·- · -

Hoje, quase não há gritaria. Ontem, fui ao Rio Gra'nde 
do Sul~ os exportadores de calçados disseram "que precisava 
haver uma minidesvalorização. Todos querem. Não vamOs 
fazer isso, porqUe estamos sabendo que está_ correto .. Por que 
está correto? Porque estamos exportando e as reservas estão 
aumentando. Então, não é subjetivo; há esses dado.s objetivos, 
mas estamos sempre olhando para o- futuro e não para o 
passado. 

Acho que quanto mais V. Ex• puder conversar com os 
nossos assessores sobre essa matéria, será melhor para mim. 
Estamos tentando diminuir ao--niáximo o grau -de arbítrio, 
porque tenho a mesma preocupação que tem V. Ex~ 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Ainda há dois 
Senadores inscritos, que já sabem que terão que ser rápidos. 

Concedo a palavra ao Senador Gilberto Miran_dil._ ~.poste
riormente, ao Senador Raimundo Lira, para encerrar~ 

tudo, o interno e o externo, 8 bilhões de dólares. _ O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presidente, Srs. 
~ Veja V. Ex~ que issO~ rião-chega a 10% do Orçamento. Parlamentares, Srs. MinistrO_s, b cohjú.ntõ de medidas _para 
E muito menos do que se imaginava. É pói issO que fico resolver o problema do déficit, a meu ver, é bom. O_que 
sempre rebatendo quando dizem que 66% do Orçamento são é preciso!! que ele realmente seja discutido na Casa. 
destinados a juros. Não é verdade. Esse é um m-odo de calcular Acho que a idéia de se criar uma comissão para· qUe 
pela rolagem, efetivamentc, em dólar. Estamos cortando os se possa fazer essa ponte para construir a Outra ponte é ~IlUito 
juros; estamos supondo, portanto, não somente juros decres- importante. · · · · 
centes como dívidas menores da União. Reduzimos muito O tratamento de 15%, -no caso do meu Estado, que é 
a parte de orçamento qu·e- seria gasta com juros, ou seja, o Amazonas e para todos aqueles municípios do interior, é 
8 bilhões de dólares. • um tratamento desigual. Acho que a sugestão, se não me 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Desses oito, V. Ex• engano, do Senador Mário Covas, é muito boa. Temos que 
poderia citar aproximadamente a parte interna e externa? ver aqueles que têm maiores problemas de desigualdadeS -re

gionais ·e tentar achar alguma solução. Entendo que seria 
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Não muito interessante pensarmos ou caminharmos nesse seiltido. 

saberia dizer. Mas, até pouco tempo, era ma.iS -a i~terna do c 1 - 1 om re açao ao ançamento de _algum tipo de papel de 
que a externa. Deve ser meio a meio. gross·o-tTIOâo. longo prazo- essa é talvez uma sugestão que poderia ficar 

Finalmente, com relação à questão relativa à URV. V. para os seus assessores-, temos um crescente de entradas 
Ex~ sabe, porque já conversou e é economiSta_qUal é o objetivo de- divisas na_ balança de exportações, pÕr que -não_ rem une-
dela: é como a prospecção. · rarmi::>s esses títUlos que seriam-- plenamente comerciafiiados 

A dificuldade nas metodologias de mensuração da infla- diariamente, a hora que fosse, a uma taxa atrativa? 
ção é que todas elas registram o que já acontecéll; registrando Se hoje ele pode manter a conta em dólar, se temos 
o que já aconteceu, elas trazem a memória da infla_ção passada · uma entrada de praticamente 1 bilhão- de dólafes mens3.1, 
para o futuro. ....._ linear, talvez pudéssemos pãgar esse título a 8%; seria üm 
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título de longo prazo. qu·e o exportador poderia movimentar; 
sairíamos de alguma coisa incerta. 

O SR. RONAN TITO-'- V. Ex• me.con~ede um aparte? 

OSR. GILBERTO MIRANDA-Tem V. Ex' apalavra. 

O SR.. R.ONANTrfb .:_ Acontecçqu~ entra o depósito 
em dólar. DepositaMse o cruzeiro coi-respondente, em_ dólar? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Não, 
eles entram em dólar e nós é que temos que emitir cruzeiro. 

O SR.. RONAN TITO -E, no caso, emite-se cruzeiro. 
· AumentaMse a base monetária e a inflação. - -

O SR. GILBERTO MIRAND-A - Já existe e, nesse 
caso, essé título seria com_ercialiiá_vel, _a~.:ho que há saída aí 
sim. Não aumenta a base. 

O SR_- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Dá 
para estudar sim. 

O SR. RONÁN TITO ...:.: Ê -que estou achando a idéia 
engenhosa e aproveitável, por isso é que estou querendo quesM 
tioná-la. 

0 SR. FERNANDO HENRIQUE' CARDOSO -Não 
aumenta a base não, Senador. 

O SR. RONAN TITO - E esse dinheiro que já foi 
introjetado?. Não estou pensando em mágica, não. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO_.:_ Esse 
jã eStá nO m-erc3do, já está na base. 

O sil.. RONAN TITO .~Por que não fazer esses emprés
timos, trarisformar parte dessas reservas- é claro que precisa
mos de uma reserva est~atégica- para empresas, para investi
mentO, a jU_ros de 8:_!0% ao ano, e ele assume o débito em 
dólar, Não só com o Tesouro, mas ele pode até assumir débitos 
com terceiros. -' - - - - - - -

O SR. GILBERTO MIRANDA - Hoje, Senador, se 
o País for _lançar título no mercado~·~ Se for a curto prazo 
-28 ÓU 35 dias- está custando 20% ,_ imagin~ a longo prazo; 
ninguêni'o compraria. Agota;se lançásse_mos um título, nesse 
mesmo caso, em dólar; para· o eXportador, penso qUe não 
estaríamos, talvez, aumentando a t.ase; também não iríamos 
enxugar nada, porque a idéia não é essa. Então, é mais urna 
opçã~>" para estudar, é uma opção de momento. Talvez seja 
a alternativa. 

·Mas, Sr. Ministro, se o conjunto de medidas for aprovado, 
o Ministro fkã, se o COrijUnto de medidas, no que diz respeito 
a dois pontos: aos 5% de acréscimo e ao fundo, n.ão for .apro-
vado, o Ministro fica? - -

O SR. FERNANDO HENRIQUE_ CARDOSO - O 
MiniStrO confia no Congresso. - · 

O SR. GrLBERTOM!RANDA-Sr. Presidente, desejo 
fazer apenas mais dUas perguntas. -

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Dis
param de uma maneira incontrolável: os juros e a inflação. 

O SR. GELBERTO MIRANDA- Com relação a fun· 
dos de pensão, está hoje nos jornais-- tenho insistid-o muito 
nisso.....:..., vemos que, nos últimos três, quatro anos, as estatais 
transfeiiram quatro bilhões de dólares, Ministro o que vem 
af? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Vem 
logo. 

O SR. GILBERTO MIRANDA .:_·M~s vem par~ aca
bar? Ou são -paliativos? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - O 
Ministro António Britto- vai enviar ao CongressO uma lei a 
respeito de Previdência que regulamenta um pouco essa-maté
ria; e temos outras idéias a respeito disso também. Porque 
acabar já está acabado, é necessário que se cumpra a lei. 
Eles estão pondo além do que a lei permite. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Se o governo manda 
nas estatais, ele não consegue fazer com- que elas, já que 
os seus Diretores e Presidentes são nomeados pelo Governo, 
cumpram a lei, Sr. Ministro? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Se 
o Governo mandasse mesmo nas estatais o Brasil seria um 
pouco diferente. -

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr Ministro, até o 
momento -foge um pouco da matéria-, só foram fibúados 
46%, para FINAM e FINOR, do que foi destinado pelo art. 
5~' Até o final do ano, o Governo yai repisSar o que faJta? 

o SR. FERNANDO HENRiQUE cÃR.tiosó ~É Q 

seguinte: pelo que sei - perguntei isso· ·mai·s de 'uma vez 
-, antecipamos FINAM e FINOR, com base na previsão 
de arrecadação. Acontece que antecipamos mais do que foi 
realmente determinado pelos contribuintes. Então, não esta
mos segurando nada. Essa reposição já foi feita e, a partir 
do dia 10 deste_mês, vai entrar· o dinheiro, mas. o Tesou-ro 
nãO-está erii" débito não, ao contrá-rio, houye um avanço, um 
adiantamento grande, especialmente no ca~oda f.,.ma~_ó_nía. 
Eu, simplesmente, não quiS, en_flln, reter de _uma merteira 
brusCa, fiz uma ·transição porque pag'amos aléi.n do ?ev~~q. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Obrigado, Sr. Mi
nistro~ 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a pala
vra ao Senador Raimundo L}ra, o último inscrito. 

O SR. Ri\]MUNDO URA -Sr. Ministro, Sr, Presi
dente, serei o mais breve possível. Entendo que o plano econó
mico do Ministro Fernando Henrique CardOso, tem quatro 
pontos fundamentais; é mais ou menos cOmo pernas de urna 
mesa, as quatro têm que estar nos seus lugares. 

O primeiro ponto é com relação ao déficit zero; o segunM 
do, a respeito _d_a eficiência na arrecadação no ano de 1994; 
essa eficiência fem que, efetivamente, continuar. Como o Mi
nistro falou que apenas 27% dos recursos da COFINS estão 
sendo arrecadados, gostaria de informar ao Ministro que, nes
se sentido, estQlJ dando a minha cola,boração. Nunca deixamos 
de recolher a CbFINS. Este ano, dev.o estar recolhendo entre 
um milhão e dois minlhões de dólares. _ _ . -

Po'ft3llto, eStou dando a minha colaboração n~sse sentido. 
q terceiro ponto é com relação à priV3.tiz3.ção. Não há como 
qualquer plano económico dar certo esse ou qualquer outros 
- se não hol!-_v~_r _uma vgntade política no Governo. Essa 
divisão que existe, essas duas correntes de pensamento político 
e económico I~<? 1Governo,_ açr_edito, estão imobilizando o Go- _ 
verno_ do Pres!çl~nte Itamar Franco. Tem que haver uma 
união. 

O México, o Chile e a Aigentina tiveram prog!-arnas de 
estabilização da ~conomia, e a privati~açãO foi a variável possi
velmente mais ip1portante. 

O último pOnto, a quarta perna da mesa, é o crescimento 
económico, porque o plano só poderá ter adesão da população . 
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com o crescimento económico, a popUlação não vai aderir 
ao plano se não sentir os benefícios do crescimento econômico, 
da retomada do crescimento econ6mico.-Já fclei com o Minís
tro_, inclusive por telefone, a respeito da minha preocupação 
com relação ao aumento de impostos. Normalmente, o aumen
to de impostos inibe o crescimento económico e poderia preju
dicar a quarta variável. Sugiro, inclusive, que, quanto a esses 
3,5 bilhões de dólares, tenha.mos condições de cortar ainda 
o Orçamento ou a redução dos_ Ministérios -e fazer cortes 
nas despesas do Orçamento, para cobrir esses 3,5 bilhões 
de dólares, e afora essa nova idéia que surgiu, que considero 
interessante, acerca dos títulos de longo prazo. 

Apenas clareando a idéia do Senador Gilbt:rto Miranda, 
é mais ou menos o seguinte: exportador exporta - vamos 
supor -, dá entrada no País de cem milhões. _de divisas ~ 
uma hipótese -, ao invés de o Banco Central, do Tesouro 
pagar em cruzeiros, esses cem bilhões poderiam ser transfor
mados em títulos, por exemplo, de vinte e quatro meses, 
com rendimentos semestrais, ou trinta c sr;is meses, com juros, 
de 8%, o que seria" -atrativo. O próprio mercado compraria 
esses títulos_ e o dinheiro, .em cruzeiro, seria .depositado na 
conta do exportador. Não haveria emissão de cruzeiro nem 
aumentaria a base monetária do País. Penso que essa é uma 
idéia extraordinária, que p=ode-SCr tocada-para frente, indepen
dente de qualquer outra alternativa. Essas sao-as idéias, Sr. 
Ministro. 

Com rei~lçào aos -15%, ·sugerirla--tambénl-Um limliador_. 
Como-é esse límitadOr? Por exemplo, existem .estados onde 
- no caso da Paraíba - as transferências constitucionais 
representam 9% -esSes 15% repres-entam 9%- para a Para.1ba. 
Há também Estados que representam 1, 2, 3%, 0,5%. Dever
se-ia criar, pois um limitador. Por _exemplo: 5% seria um 
teto, ou seja, as transferências serão -de 15%, desde que não 
ultrapassem 5% da receita líquida do Estado. Por quê? Porque 
os estados já se vão comprometer com 9%, aproximadamente, 
para rolagem da dívida com _o próprio Tesouro Nacional. En
tão, jogar mais 9, 10, 11 ou 12 poderia inviabilizar os Estados 
e dificultar esse-programa de estabilização do_ País. 

Como a intenção não é saCrificar ninguéni- 1!, sim, a cola
boração_ e o sacrifício de todos, penso que a' idéia de um 
limítador a 5% da renda líquida do Estado e _do Município 
seria interessante. O Município, por exemplo, que representa 
80% participaria com 12%, Iimitar-se-ia a 5% da renda líquida 
do Município e do Estado. Penso que seriam, ~r. Ministro; 
idéias interessantes: não aumentar os impostos; transformar 
esses 3,5 bilhões em Cortes do Orçamento ou em títulos de 
longo prazo; e fazer um limitador nos 15%, Entenóo -que 
seria uma idéia com a qual poderíamos trabalha-r. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDCiSO _:Nobre . 
Senador, quero dízer a v:Ex~ que quaisqlle'r- idéias, cOmo 
essas sugeridas aqui por váriOs dos Srs. SenadOres, sãO bem
vindas. Ententdo que, nesta Comissão; pode-se Iáier a triagem 
e ver ·o- que ê prátíco e que não é, em que -~e-~po· se ef'ecuta, 
em que tempo não. Esse é um ponto irnpoFtap_tc. Acredito 
que vamos progredir muito indo por esse camiQ_~o ._ 

Só quero fazer referência a mais uriia q~estãg_ que v.:ç'Ç~_ 
mencionou, ·que -é a relativa à priVatização. Ê:éfetivo o que 
disse. Não colocamos nada nesse programa pç,rque já existe 
um outro programa de privatização, que foi 3.riúnciado e_ pre
cisa ser avançado. Lembro aos Srs. Parlamel;..(ares que, na 
medida em que se tiver recursos disponíveis,_p~lo prOgrama 
de privatização, isso alivia as pressões. A dificUldade no pro
grama de privatização é que o dinheiro efetivo é muito pouco. 

A privatização. tal como está sendo !e_vada no B_ra_sil, o que 
fa:i?--Ela anula déiiCÍts. Agora, vaffio-~_introd!lzir a moedç.t 
social, ou seja, permitir que o trabalhador. optativarnente, 
possa também ressarcir-se dos seus créditos, atravéS da ~compra 
de ações, mas isso não entram recursbs_-líquidos. E muito 
difícil, na c:ondição brasileira~- a não se:r_que· o-congresso-man
dasse vender a BR Distrihuídora, oU _a Vale dÕ _Rio Doce, 
ou a telefonia._Essas, ?im, têm possibilidade de dinheiro líqui
do. 

O SR. RONAN TITO -V. Ex• citou justamente duas 
empresas que são rentáveis,· porque·elã.s compe-tem, só por 
isso. -- -- -

O SR. FERNANIJO HENRIÓUÊ CARDOSo'~ Elas 
competem, claro, porque não têm monop?lio. · · 

O SR RONAN TITO - Só por isso. A Vale do Rio 
Doce compete interna e externamente, por isso ela é boa. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Com
pete com o mundo. 

O SR. RONAN TITO - Vou contar um caso rápido, 
mas é importantíssiffio para ílustrar: um amigo meu tem um 
filho estudando_em Chicago- Econo_mia -; elf!.ligaVa todos 
os dias para saber o que o filho estava aprenden_do_, porque 
é Um grande empresário, para unifor~rlizar "ás iíiformaçõe~: 
isso rião Se aPlica aqui, isso aplica etC._ E ele estava págando 
três dólares, por minuto, daqui para lá; mandou que o filho 
ligasse de lá para cá - pagou U!TI dólar por minuto. Ele, 
empresário, disse: lá são três empresas telefônicas; _nego~ia 
com as n:ês e. garante que vai falar, no mínimo, 30 minutos 
por mês. Sabe para quantO passoU, Senador? Sessenta Ce11ia~ 
vO~ de d~Iar. U111_quinto do preço. ~S~C! é altamente PJJ)a,çio-
nário. · · 

OSR FERNANDO.HENRIQUE CARDOSO -Sena
dor, eu propus pessoalmente e vou impedir que algum Senador 
subscreva, que se quebrasse o monopólio da telefonia. hso 
não tem mais sentido. 

Outra coisa é o Governo manter, comO empreSa j:)iiblíca, 
aquela que interessar, estrategicamente. · 

O SR. RONAN TITO- Claro. 

·O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Claro, 
a EMBRATEL, ouo que seja.~ Agora, o monopolio de telefo
nes não tem nenhuma importância estratégica. Outra coíSa 
são aquelas avenidas com fibras óticas, como se faz na trans
missão de linha. Não estou propondo que se privatize tudo, 
estou propondo que se quebre o monopólio. Mas há um_~~~
conceito tão grande, um atraso tão grande que qualquer tde1a 
dessa imediatamente aparece como _se fosse uma tempestade. 

. . ' 
O SR. RONAN TITO- Só o corporativismo. . 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARl:50SUC...:C.EU 
queria agradecer, Sr. Presiderlte, Ses. s·e.nactoreS, COiOcãfl
do-me à disposição de V. Ex.s, quando for necessário. 

O SR. PRESIDE.NTE; (Humbecto.Luçena) --,- An(e.s qe 
encerrãr, peço a atenção doS Srs. -Senadon~s. Primeiro, para 
agradecer a presença do Sr. _Ministto._ ~enso gue fo!_!!l~!to 
importante a su::f eXposiçãO-e os- debat~s aqui t~av~9~s _ ~-Jll
torno do plano. E, sengundo, atendendo o apelo geral dos 
Srs. Líderes e também com a concordância do Senhor Minis~ 
tro, a Presidência designa, desde logo, a Comisifáõ, tCndo 
como núcleo a Comissão de Assuntos Económicos. 
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Portanto, a Comissão seria coordenada pelo Senador 
João Roch~, que é o Presidente da Cçmissão; como Vice
Coordenador, o Senador Ronan Tito e teríamos, ainda, como 
membros, o Senador Gilberto Miranda, o Senador Beni V e
ras, o Senador Esperidião Amin, Senador Valmir Campelo 
e Sénador Eduardo Suplícy. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - E os 
Líderes? 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce;,a) - Não, os 
L1deres ficam de fora porque não têm tempo necessário para 
se dedicar. 

Então, essa Comissão é -interpartidária ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Mas 
pelo menos, o Líder do Governo. ' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto .Lucena) - Então, 
estará presente tainbém o Senador Pedro Simon. Não incluí 
os Líderes porque acho que eles já têm muitas tarefas. 

Está encerrada a reunião. 
(Levanra-se a reunião às 12 horas_ e 50 minutos.) 

38~ Reunião, Realizada em 14 de dezembro de 1993 

~ dezesseis horas e trinta minutOs do dia quatorze de 
dezembro de mil novecentos e novc;:nta e_ três, na __ Sala de 
Reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob 
a Presidência do Senador João Rocha, com a presença __ dos_ 
Senhores Senadores José Richa, Magno- Bacelar, Elcio Alva
res, Beni V eras, César Dias, Ronan Tito Affonso Cama-roo 
Marluce Pinto, Álvaro Pache_co,_ Josaphat 'M.arinho, João C~l: 
mon, Esper~dião Amin, Gilberto Miranda, Eduardo Suplicy, 
Saldanha Derzi, Raimundo Lira, Dirceu Carneiro", Mansueto 
de Lavor e J utahy Magalhães, reúne-s~ a Comissão c;le. Assun
tos Económicos. O Senhor Presidente declara abertos os tra
balhos e, a seguir, cOnfere a palayra ;;to Senador José Richa, 
para ler seu relatório sobre a Mensagem n• 413/93 "do Senhor 
Presidente da RepúbJica submetendo à aprovação do Senado 
Federal os nomes dos Srs. Ruy CoutinlJ.o do _Nascimento 
Neide Teresinha Malard, José Mathias.Pereira, Marcelo Mon~ 
teiro Soares e Carlos Eduardo Vieira qe Carvalho, para exer
cerem, respectivamente os cargos de Presidente e_Conselhei
ros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica- CA
DE do Ministério da Justiça." Em segui-da o_ Senhor Presidente 
submete à Comissão a sugestão de dispensar a sabatina dos 
indicados pelo fato de se tratar de recond~ção a_ cargos para 
os quais mesmos já foram sabatinados, o que é plenamente 
acolhido pela Comissão. A seguir é franqueada a palavra aos 
Senhores Senadores Ronan Tito, Elcio Alvares e Gilberto 
Miranda e posteriormente ao Sr. Ruy CoUtinho do Nasci
mento que fala em nome dos indicados. Encerrados os debates 
passa-se à votação secreta, utilizando uma cédula única de 
votação feita a apuração dos votos- os indicados são aprovados 
por dezesseis votos favoráveis. F_ross_eguind6 os trabalhos o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Esperidião 
Amin para que proceda a leitura dos relatórios oferecidos 
às seguintes matérias: "OFS n• 136/9'fda Prefeitura Municipal 
de União da Vitória- PR, solicitando autorização para con
tratar operação de crédito junto ao BANESTADO, no valor 
de CR$18.000.000,00, a preços de maio/93, utilizando recursos 
do PEDU", relator Senador Luiz Alberto, ausente da Reu
nião, que oferece parecer favorável nos termos do PRS que 
apresenta; "OFS n• 160/93 da Prefeitura Municipal de Nova 
Olímpia- PR, solicitando autorização para Contratar opera-

ção de crédito junto ao BANESTÁDO. no valor de 
CR$14.500.000,00 a preços de setembro/93, utilizando recur-
sos do PEDU'', relator Senador AffOnso Camargo, ___ q"ue o-fere-
ce parecer fa~orável nos termqs do ~RS que apresenta; "OFS 
n• 155/93 da Prefeitura Municipal de Mariluz - PR, solici
tando autorização p_ara co_ntra_ta_r op~ração de crédito junto 
ao BANESTADO, no valor de CR$!7.700.000,00 a preços 
de setembro/93, utilizando recursos do PEDU", relator Sena~ 
dor Affonso Camargo, que oferece parecer favorável nos ter
mos do_ PRS __ que apresenta; OFS n'' 148/93 "da Prefeitura 
Municipal de São Luiz Gonzaga- RS, solicitando autorização 
para contratar operação-de crédito junto ao BANRISUL, 
no valor de CR$24.000.000,00 a preços de junho/93, utilizando 
recursos do fundo PIMES", relator Senador José Fogaça 
ausente da reunião, que oferece parecer favóravel nos termo~ 
d~ P~S que apre~enta!_OFS no 50/93 "da Prefeíiu-ia NIUnicipal 
de Planalto -RS, solicitando autorização para contratar ope" 
ração de crédito junto ao BANRISUL, no valor de 
CR$2.828.147.946,00 a preços de janeiro/93, utilizando recur
sos do Fundo PIMES", rel~torS~nador José Fogaça, ausente 
da reunião, que oferece parecer favorável nos termos do PRS 
q~e apres~nta; _OFS n~' 1431~3 _"da Prefeitura Muniçipal de 
Sao Gabnel - RS, solicitando autorização para Contiatãi 
operação de crédito junto ao BANRISUL, no valor de 
CR$56.372.000,00, a preços de junho/93, utilizando recursos 
do fl!~do PIMES'', relator Senador José Eogaça, ausente da 
reumao, que oferece parecer favor*vel nos termos_ do PRS 
que ap~esentá; OF~ .n~ 076/93 "da PrefeitUra Muriicipal de 
Uruguatana-RS, solicitando autorizaçãO para contratar opera
ção de crédito junto ao BANR!SUL, no valor de 
CR$98.000.000,00, a preços de junho/93, utilizando recursos 
do fundo PIMES", relator Senador Esperidião Amin, que 
oferece parecer favorável nos termos do PRS que apresenta· 
OFS n• !37/93 "da Prefeitura Municipal de Angra dos Re~ 
- R!, s~licitando autoriz~ção para contratar operação de 
crédtto Junto à Caixa Económica Federal, no valor 
CR$3!3.690.988,70, a preços de junho/93", relator Senador 
Eduardo Suplicy, que oferece parecer favorável nos termos 
do PRS que apresenta; OFS n• 158/93 "da Prefeitura Muncipal 
de M1ssal- PR, soliCitando autorização para contratar opera
ao BANESTADO, no valor de CR$24.731.400,00, a preços 

de junho/93, utilizando recursos do PEDU", relator Senador 
Affonso Camargo, que oferece parecer favorável nos termos 
do PRS que apresenta; OFS n" 154/93 ''da Prefeitura Municipal 
de Colorado - PR, solicitando autorização para contratar 
operação de crédito junto ao BANESTADO, no valor de 
CR$6LOOO.OOO,OO, a preços de setembro/93, utilizando recur· 
sos do PEDU", relator Senador Affonso Camargo, que ofere
ce parecer favorável nos termos do PRS que apresenta· OFS 
n• 157/93 "da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio G~ande 
- PR:, sol~dtando autorização para contratar operação de 
créd1to junto ao BANESTADO., no valor de 
CR$47.200.000,00, a preços de setembro/93, utilizando recur
sos do PEDU", relator Senador Affonso Camargo, que ofere
': parece;, favoráv':l nos tenn~s do ~~S que apresenta; OFS 
n· 146/93 da Prefe1tura Municipal de Belo Horizonte- MG 
~olicitando autorização para contratar operação de créditd 
junto ao BDMG, no valor de CR$!.!29.089.588,00, a preços 
de abril/9_3, utilizando recursos do BIRD", relator Senador 
Ronan Ttto, -que oferece parecer favorável nos termos do 
PRS que apresenta. Procedida a leitura são colocados em 
discussão em bloco, não havendo quem queira discutir são. 
submetidos a votação e aprovados em bioco. Em seguida é 
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concedida a palavra ao Senador Josaphat Marinho para a 
leitura de seu parecer, favorável nos termos do PRS que apre
senta, oferecido ao OFS n~'14/93 "do Senhor Governdor do 
Estado da Bahia, solicitando autorização para contr~tar opera
ção de crédito no valor de até CR$14.600.956.452,60, à FINEI' 
para financiamento das despesas incorridas na elaboração do 
Projeto de Recuperação Ambiental da Bafa de Todos os_San
tos", que após ser colocado em discussão é submetido à vota
ção e aprovado pela Comissão. Prosseguindo· os trabalhos 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador E_d~_ardo 
Suplicy para que proceda a leitura do parece~ d~ palavra do 
Senador José Fogaça, ausente da reunião, favorável nos ter
mos do PRS que apresenta, ofere~id~ ao OffC~o S_ !1~' 7_5/93 _ 
"da Prefeitura Municipal de Porto Alegre solicitando auto ri-· 
zação para contratar operação de crédito no valor de 
CR$14.00G.OOO,OO, dcstínados a instalaçãó de ar-condicionado 
na Câmara Municipal de Vereadores, junt_q a-o FUNDl)R
BANO- RS". Coloêada em discussão a matéria, é concedida 
vista ao Seilador Mansueto -de Lavor. A seguir o Sellhof Pre-si
dente concede a palavra ao Senador GilbertO Mirarida" para 
que proceda a leitura de seu parecer. favorável -oferecido ao 
PLC N~' 170/9.3 quê-''alte-ia- a- Composição do Tribunl Regional 
Federal da 2~' Região e dá outras providências". Colocada 
em discussão a matéria é concedida vista ao Senador Eduardo 
Suplicy. Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência encerra
a reunião às treze horas e quinze minutoS, lavrando-eu, DirCe'u 
Viera Machado Filho, a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente. -Senador João Rocha, 
Presidente da CAE. 

Ata da 39• Reunião, Realizada em 21 de dezeffibro de 
1993 

Às quinze horas e do dia vinte e um de dezembro de 
mil novecentos e noventa e três, na Sala de -ReuniOes da.
Comissão. Ala Senador Alexandre Costa, sob a PresidênCia 
do Senador João Rocha, com a presença dos Senhores Sena-· 
dores Àlvaro Pacheco, Moisés Abrão, Lavoisier Maia, BellO 
Parga, Elcio Alvares, Esperidião Amin, João Calmon, Ronan 
Tito, Dário Pereira, José Richa, Eduardo Suplicy, Almir Ga
briel, Garibaldi Alves Filho, Gilberto Miranda, Jutahy Maga
lhães, Mansueto de Lavor e Valmir Campelo, reú-nC.:se- a CO
missão de Assuntos Económicos. O Senhor-Presidente declara 
abertos os trabalhos e, a seguir, confere a palavra ao Senador 
Bello Parga para que proceda a leitura dos r~latório$ ofere
cidos_ às seguintes matérias: "OFS n" -159/9"3~ da Pfefeitura 
Municipal de Santa Maria do Oeste-PR, solicitando autori
zação para contratar operação de crédito junto-aoJ3fine~tado, 
no valor de CR$18.600.000,00, a pieçosde setembro/93. utili
zando recursos do PEDU", relator Senador Affonso Camar
go, ausente da reunião, que oferece parecer favorável nos 
termos do PRS que apresenta; "OFS n'' 169/93 dá Prefeitúra 
Municipal de Realeza PR, solicitando autorização para contra
tar operação de crédito junto ao Banestado; _np valor de 
CR$14.700.000,00 a preços de setembro/93, utilizando recur
sos do PEDU", relator Senador Affonso Camargo; ausente. 
RS que apresenta; "OFS n7 O 172/93 da Prefeitura Municipal 
de Ibaiti PR, solicitando autoriz~ção para contratar operação 
de crédito junto ao Banestàdo. no valor de CR$16.600.000,00 
a preços tle setembro/93, utilizando recursos do pgpu·~.rela
tor Senador Affonso Camargo. ausente da reunião, que ofere
ce parecer favorável nos termos do PRS que apres·enta; "OFS 
n9 17l/93 da Prefeitura Municipal de Santa Mónica-PR, solici
tando autorização para contratar operação de crédito junto 
aq Banestado, no valor de _CR$10.000.0QO,OO,a preços de se-

tembro/93 utilizando recursos do PE-DU'', relator. Senador 
Bello· Parga; qUe--oferece· parecer favoráv-el nÓs ú!rm9s do 
PRS que apresenta; OFS n'' 165/93"-daPrefeitura da Cafezal 
do Sul___:PR, solicitando autori~ação Pãra con_tratar operação 
de crédito junto ao Banestado, no valor de CR$12AOO.OOO.OO, 
a preços de setembro/93, utilizando recursos do Fundo PE
DU"_. relator Senador Bello Parga, que oferece parecer favo
rável nos termos do PRS que apresenta; OFS n" 170/93 "· 
da Prefeitura Municipal de Jesuitas-PR, solicitando aUiod
zação para contratar operação de crédito funto ao Banesta"do, 
no valor de CR$21 AOO.OOO,OO, a preços de setembro/93, utili
zando recursos do PEnu:· ·-~~Ja~or ~e;:rt_~9ºr Bello Par_gfi._ que 
oferece parecer favoi"áve_l nos termos do PRS que apreSenta; 
OFS n" 173/93" da PrefeitUra Muriicip'al de Nova Aurora-PR, 
solicitando autorização para contratar operação de crédito 
junto ao Banes ta do, no valor de _CR$39.332.700,00; a preços 
de sdembro/93, utilizando_ recursos do PEDU", relator Sena
dor.Bello farg_fl, que oferece parecer favorável nos termos 
do PRS que apresenta; OFS ir• 12/93 do Senhor Governador 
do Estado do Rio Grande do Norte. solicitando autorização 
para contratar operação d~ crédito junto ao Banco do Brasil 
S/A, agente financeiro dq Te_~ouro Nacional, no valor de 
CR$105.122.853,33, a preços de dezembro/92," relator Sena
dor Bello Parga, que oferece parecer favorável nos termos 
do PRS que apresenta. Procedida a leitUra, são colocados 
em discussão em bloco. Não havendo quem queira discutir. 
são submetidos à votação e aprovados em bloco. Em seguida 
é concedida a palavra ao Senador Àlvaro Pacheco para a 
leitura de seu parecer, oferecido ao PLC n\' 188/93" q~ue "cOn
cede isenção de impostos aos bens destinados ao prossegui
mento da execução do. Programa Nacional de Comünicaç6es 
Domésticas por Satélites", favorável com as Emendas 1 e 
2 que apresenta, que após ser colocado em discussão é conce~ 
dida vista ·ao Senador João Calmon. Prosseguindo os trabalhos 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Moisés 
Abrão para que-proceda a leitura de seu parecer ofeiecido 
ao PLC n'' 159/93 que "veda o pagamento de dividendos e 
participações nos lucros, com base em saldo cre~or da conta 
de correção monetária apufaâo -p-or empresas controladas pelo 
Poder Público e dá outras providências", favorável com as 
Emendas 1 a 3 que apresenta. Após a discussão a matéria 
é submetida a votação e aprovada. Dando prosseguimento 
aos 'trabalhos o Senhor Presidente concede a palavra ao Sena
dor E leio Alvares para que proceda a leitura do parecer ofere
cido ao PLC n' 98/92 que "altera o inciso I do art. 585 da 
Lei n~' 5.869-, _de 11 de janeiro de 1973 - Código de Proçes_so 
Civil, e dá outras providências", que conclui pela declai-aç-ão 

·de incompetência da Comissão para apreciar o Projeto., A pó~ 
a disCus-são a matéria é coloCada em votaçãó, sendo aprovado 
o parecer do relator. _A seguir é concedida a palavra ao Sen~
dor Ronan Tito pára -que-emita--seu parec-er sobre o PLC 
n' 183/93 que "dá nova redação ao art. 14 da Lei n' 8. f77, 
de 1~ de março de 1991, que estabelece regras para a dcsinde
xação da economia e dá outras providênciã.s"~-faVOfáVerao 
Projeto, que após ser discutido é submetido a votação e a pro.;. 
vada. Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente 
solicita ao Senador Esperidião Amin que prOCe-da a leitura 
do parecer da lavra do Senador Henrique Alm_eida, ausente 
da Reunião, sobre o PLC n') 24/92 qUe "dispõe sobre os termos 
e as condições com que serãO Coh.fe-rTdOS-0 títUlo de domínio -
e a concessão de uso nos programas de reforma agrária''. 
A matéria I! colocada em disc-ussão sendo concedida vis_ta 
ao Senador Ronan Tito. Prosseguindo os trabalhos, o Senhor 
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Presidente concede a palavra ao Senador Ronan Tito para 
que proceda a leitura do parecer da lavra do Senador Henrique 
Almeida oferecido ao PLS n" 218191-Complementar que "esta
belece normas gerais de Direito Tributârio aplicáveis ao Adi
cional do Imposto de Renda'',_ contrário ao projeto, colocado 
em discussãO é concedidã vista ao Senador Mansucto de La
vor. Em seguida o Senhor Presidente solicita ao Senador Espe
ridião Amin que proceda a leitura do parecer da lavra do 
Senador Wilson Martins oferecido aos PLS n" 045191 que '"dis
põe sobre a proteç-ão do mercado de trabalho da mulher nos 
termos do artigo 7", XX, da Constituição Federal, e dá outra 
providência", tramitando em conjunto com o PLS n'.> 052/91 
que "estabL'iece medidas para a proteção do mercado de_ traba
lho da mulher e dá outras providências". favorável ao PLS 
n~ 45/91, nos termos do substitutivo_ que apresenta e pela 
prejudiciali do PLS- n'' 52/91, após a discussão a matéria é 
submetida a votação sendo aprovado o parecer do relator. 
Sendo constatada a falta de quorum , o Senhor Presidente 
comunic;;, que ficarão· adiadas, para uma próxima re_união, 
as seguinte matérias.Emendas 1 e 2 -de autoria _do. Senador 
José Paulo Bisol, oferecidas ao Subs.titutivo da CCJ oferecido 
ao PLS n" 256/89, l'LC n'' 66/93. PLS n" 73/93,l'LS n" 197191, 
PLS n'' 224/91. Nada mais havendo a tratar, Sua Execelência 
encerra ·a reunião ás dezoito h_oras e qUarenta e cinco minutos, 
lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho, a presente ata 
que, lida e provada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
-Senador João Rocha Presidente da CAE 

O SR. !'RESIDENTE (João Rocha) - Está aberta a 
reunião. 

Solicitamos ao Seriador Bell':"J _:l'_aj_gaque leia o relatório 
do Item 1, que trata de financiamento à Prefeitura Municipal 
de Santa Maria do Oeste, solicitando autorização para contra
tar operação de crédito junto ao BANESTADO, no valor 
de- 18 milhões, 600 mil cruzeiros, a preços -cre setembro de 
1993. 

O Item 2 é a solicitação da PrCfeitura M·u-~icipal de Reale
za, no Paraná, solicitando autorização para contrair op"eraç<'io 
de crédito junto ao mesmo BANESTADO, no valor de 14 
milhões e 700, a preços de setembro de 1993, utilizando recur
sos ·do PEDU - Programa Estadual de_ Desenvolvimento 
Urbano. - _ _ _ 

O Item 3 é da Prefeitura 1\iú-ríicipal de IbaÚi, solicitando 
autorização para coritratar Operação de crédito junto ao BA
NESTADO, no valor de 16 milhões e 600 mil a preços de 
setembro de 1993. 

O Item 4 é dà ·pref~it~~a rvi~~icipal de Santa Mônica, 
também no Paraná, solicitando autorização de crédito junto 
ao BANESTADO, no Yalor de 10 milhões_de cruzeiros reais, 
a preços de setembro de 1993, utilizando a mesma fonte de 
recurso; da Prefeitura Municipal de Cafezal, também no Para
ná, solicitando autorização para operação de crédito junto 
ao BANESTADO, no valor de2 milhões..e400 mil; da Prefei
tura Municipal de Jesuítas, solicitando autorização para opera
ção de crédito no valor de 21 milhões e 400 mil, e da Prefeitura 
de Nova Aurora, solicitando autorização para a operaç-ão de 
crédito junto ao BANESTADO, no valor de 39 milhões 352 
mil e 700 cruzeiros. 

E o Item 8 é .a solicitação do Governador do Estado 
do Rio Grande do Norte para concretizar operação de crédito 
junto ao Banco do Brasil. agente financeíro do Tesouro, no 
valor de 105-milhões 122 mil 853 cruzeiros e 33 centavos, 
a preços de dezembro de 1992. 

O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, gostaria apenas 
de saber se são empréstimos. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -São empréstimos. 
O SR. RONAN TITO _::_Gostaria de saber de V. Ex• 

se todos têm o parecer_ positivo no Banco Central. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Temos aqui todos 
os pareceres favoráveis dri Casa. 

O SR. RONAN TITO -Da Casa. Gostaria de ver a 
instrução técnica do Banco Central sohre eles, porque poderia
ritos-aprová-los em globo. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A tese da Mesa 
é exatamcnte essa. 

O SR. EDUARDO SUPL!CY -Sr. Presidente, enquan
to o Senador Ronan Tito examina algum dos processos, gosta
ria de dar uma informação de interesse da Comissão de Assun
tos Econômicos. 

Es.tá visitando a Comissão uma delegação de membros 
do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e 
da Região, e dos Engenheiros do Estado de São Paulo, do 
Comitê em Defesa da EMBRAER que encaminha à Mesa 
um estudo feito pelo economista Amir Cair a pedido-do sindi
cato de um plano de potencializaç-ão econômico-financeiro 
daEMBRAER. 

Ess_e plano mostra que seriam possíveis diversas medidas 
para recuperar aquela empresa, e ao listar essas medidas colo
ca como contribuição seja para a direção da empresa, toda 
a comunidade envolvida. e propõe, inclusive, a criação de 
um conselho consultivo para a direção da empresa, do Minis
tério da Aeronáutica, da Câmara Municipal de São José, re
presentante~ do Executivo, de trabalhadores, de empresários, 
com suas entidades representativas. Há inúmeras sugestões 
técnicas. 

Na medida em que o Senado Federal examinou h<l cerca 
de dois anos. ~ma proposta de eventual privatização de empre· 
sas, lembro-me de o Senador Nelson Carneiro ter dito que 
caso ocorresse proposta de privatização da EMBRAER, esta 
deveria ser previamente aprovada pelo Senado. Daí por que 
esse assunto é de interesse desta Comissão. 

Como o Presidente Osires Silva hoje cogita_ qa possibi
lidade de privatização da EMBRAER, gostaria de encaminhar 
à Mesa esse_ estudo do Sindicato dos Trabalhadores Meta
lúrgicosda EMBRAER, que trarão outros subsídios nos próxi
mos dias, e, desde já gostaríamos que os Srs_ Senadores se 
interessassem pelo tema. 

Era esta a comunicação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
da Mesa pede ao Secretário Dirce~U-Para apanhar o documento 
com o Senador Eduardo Suplicy e que será distribuído a todos 
os membros titulares e suplentes da Comissão. 

Concedemos a palavra ao nobre Senador BeUo Parga 
para relatar os itens de 1 a 8 da pauta extra da reunião de 
hoje. 

O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, temos na pauta da nossa reunião oito iteris 'relativos a 
pedido de empréstimos de municípios. 

~Os de n~~ 1 a 7 são do Estado do Par_aná e tratam da 
solicitação d~ recLtrsos junto ao Banco do Estaqo do Paraná 
- BANESTADO -, utilizando recursos do Programa Esta
dual de Desenvolvimento Urbano. 
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O primeiro deles é da Prefeitura de Sa~ta Maria do_ Oeste 
e o processo transitou pelo Banco Central do Brasil, que 
emitiu o seu parecer que instruiu a documentação. O Banco 
Central fez análise e nada encontrou que contrarie a Resolução 
n' 36/92 desta Casa. 

O estudo foi feito pelo Relator designado na t?casião, 
Senador Affonso Camargo, qu_e encampo no todo e pelo qual 
me manifeSto faVoravelmente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
da Mesa coloca em votação, atendendo à sugestão do Senador 
Elcio Alvares, inicialmente o item 1. 

Os SrS.' Senadores que o aprovam ;queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado por unanimidade. _ 
Passa-s_c à discussão do relatório do item 2 .. (Pausa.) .. 
Não havendo quem peça a_ palavra, encerro a discussão. 
Em votação.· 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . . . . :- . . 
Passa-se à discussão do item 3 da pauta. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, _encerro a discussão. 
Em votação... · · · · 
Os Srs. Senadores que o__aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à discussão do item 4 da pauta. (Pausa.) 
Não havendo. quem pêça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
?Os Srs. Senadores que o aprovam queiram. permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. __ - -- -
Passa-se à discussão do item 5 da pauta. (Pausa.) 
Não haventio quem peça a palavra, encerrO"·a diSêussão. 
Em votação. -
Os Ses. Seiiadores que o aprovam queiram ·permanecer 

sentados .. (Pausa.) 
Aprovado.. _ . . _ --
Passa-se_ à di.Scussão do item 6 da pauta. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro. a discussão. · 
Em votação. , . . . · 
Os Srs. Senadores quC o aprovam queiram~perriümecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. -.--
Passa-se à discussão do item 7 da pauta. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerrQ a discussão. 
Em votação. -
Os SrS. Senadores que _o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado po unanimid~de. . . -.-
Pas;a-se à discussão do item 8 da pauta. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro. a discussão. 
Em votação. - -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
O SR. RONAN TITO -Então, como están\ns, Sr.Presi-· 

dente? ' ' 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - É i Coino esta
mos. 

o SR. RONAN TITO- Depois que o :Supremocnou 
o Colegiada par de decisão e Colegiada ímpar- decidiu e o 
Presidente passou a empatar, para mim essa ·é"'-uma figura 

absolutamente nova, não _em Supremas Cortes, mas em Cole
. giados, toda a vez _que se colocar em votaç~o a posição do 

Presidente será t~mbém muito importante para nós. __ 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) --A Mesa pede 
ao Senador Ronan Tito a leitura do seu relatôiió- SObr~ o 
substitutivo à Resolução n"' 36/92. ---·- -

O SR. BELLO PARGA -Não, Sr. Presidente,' falta 
oitem8.- -- -

O SR. RONAN TITO -O item 8 já foi aprovado. 

·O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -O item 8 já Joi 
votado. 

O SR. BELLO P,O,RGA- Mas !".u relatei de I a 7, 
. que se· trãtavam de m~~i~ípios. -

O SR. RONAN TITO - Mas o Presidente colocou em 
votação o do_ Rio Grande do Norte também. Li o parecer 
do Banco Centrar e acho que não- tem nada contra. 

O SR. ELCIO ALVARES - O Senador Bello. Parga 
encampa também o Item 8. Apenas um-detalhe, o Presidente_, 
na hora de colher os votos, colheu o voto dos que permane
ceram e a!, __ c_o?s~~üen~-ern~~té: f?~ aproVado; 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)_:_ Todos por unani-
midade. COin a palavra ó Serüido"r Ronah.Tito. - -

O SR. RONAN TITO - Sr. Presi(iente, esse assunto 
é um pouco mais complicado. _ .. 

Para que V. Exa tenha uma idéia,de quinta-feira próxíma 
passada para cá tivemos três versões da resolução que pte'ten~~ 
substituir a Resolução n9 36. 

Na verdade, a·Resolução n9 36, tivemos necessidade. de 
modificá-la diante da negOciaÇão das 'cF~i~as dos Estados _e 
dos Municípios com a União, a partir do acordo celebrado 

_ e depois respaldado por lei. 
_- Pertsou-se, de início, que seria suficiente_ colocarmos aqui. 
alterar alguns dispositivos da Resolução n' 36, de 30 de junho 
de 1992, maS depois descobrimos- com o processo da discusM 
são das questões de endiVidamento quer externo, quer in~e!EI?• 
que a prática acab~ por nos ensinar -, verifica~os que algu; 
mas pequenas modificações--se fariam necessárias para que.. 
pudéssemos ter uma portaria náo só_ em consonância co1:tr 
a lei, mas também em consonânciã cõm a realidade; a lei 
a que me refiro t!' a Lei n"' 7 .976. de ·2-7 de dezembro de 
1989. . 

Após a proposta que a Assessoria do Senado, a meu 
pedido, elaborou, e foi apresentada às partes, passam:o-s:~
ouvir o Banco Central, o Tesouro Nacional e por fim os Esta:.. _ 
dos, que são as partes interessadas; cabe aO Senado Fedefal, 
depois de ouvir as partes envolvidas, bater o martelo. , . 

Hoje pela manhã fui agradavelmente surp~eendido, para 
que não se diga que fui surpreendido desagradavelmente, com_ 
urna nova redação de que seria pretendida resolução; na Ülte~-
ção de facilitar a discussão, foram colocados alguns iten$ pe_!?L 
Banco Central; em seguida, ouvi o pessoal da Receita Feder~l, 
que fez algumas exigências da ordem de adequação da resolu
ção, urna delas porque houve a supressão do § 1"' do art. 
69. Mas fiz a verificação, Sr. Presidente, e pude constatar 
que está no computador. 

Temos aqui uma exigência do Teso~ro, que achO válid~, 
que é no § 39 , colocar_am que, no caso de operações de crédit.o. 
garantidas pela União, o Banco Central encaminhará cópia 

__ do parecer previsto no inciso VIII do art. 6~ à Secretaria 
do Tesouro Nacional, isso Onde couber, porque estamos ainda __ 
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acertando a nossa revisão da pretensa resolução que substituirá 
a~~~- . 

Tudo isto terminamos às 3 hoi'ãs~ COffi a batida domal-telo. 
Evidente que tudo isto- é uma propôstii"p3ia -a, Comissão. 
que deverá discuti-la. Pedi ao assess"or que 'fosse à Assessoría 
para nos a"pr'esentar aqui o "boneco"; deve chegar dentro 
de alguns momentos. 

De modo que peço ao Presidente e aos Srs. Senadores 
um pouco de paciência. Enquanto isso, vamos ver se desfal
camos também a nova Delegacia de Polícia, a mais irripoftalüe 
Delegacia. de Polícia do. Pafs; desfalcamos dois delegados ad 
hoc, dois comissários dO povo, para que venham a esta Comis
são cumprir um papel muitC? poucq _impqrtarite, que é.exarar 
regras para à quesrão dO crédito inte_rno brasileiro e externo, 
Municípios, Estados~ sei que isso pout:O irlteresSa à pojnilação · 
bra~ileira. Mas enquanto ·aguardamos essa 'últírfl3. ·proposta, 
já datilografada para que todos possam olhar, -propOriho-me 
a ler toda a resolução, porque acho é_da maior importância 
que todos ~ornem parte do fazimento- dela, para que não fi
quem dúvidas sobre um as~unto que é da maior importância, 
no entendimento deste Parlamentar pouco importante. Mãs, 
enquanto isso, se V. Ex" tiver outros .assuntos a serem coloca
dos, peço a V. Ex~ que'rioS dê ffiais uiri tiln;e Para que ... _ · 

O SR- RONAN TITO..,..". M~ito <;>brigado a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Está sendo datilo.-
grafado, Senador? -

. O SR. RONAN TITO .,-Vou, agora, ligar para a assesso
na. a_,~'!l '!e _saber do Dr. Eraldo se já está pronto ou quase 
pronto. 

O·SRiPRESIDENTE (João Rocha)- A PresidênCia 
da Mesa pede a tolerância: de mais 5 mlnu~os, p3.ra receber-
mos .... ·.- ·-

A Presidência da Mesa susperide a discussão inicial Sobre 
(\ estudo da Resolução n' 36, de 1992, e pede ao Senador 
Alvaro Pacheco que relate o })rojet_o de Lei da Câmara- ri~' 
188/93,• que concede isenção- de impostos aos bens destinados 
ao pros:s1!gíiimento da execu'ção 'do Ptogr~ma Nac;ionai de 
ComuniCações Domésticas por Satélite, de iniCia ti v~ ct_O_Yoder 
Executivo. - · 

A ·Presidência da Mesa ·solicita ·ainda à ·secret~ria que 
passe· o avulso do Proj~tb .de Lei citado aos membros da 
Comis~ão~ --· 

O .SR. EDUARDO SUPL!CY- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. Pedi vista do projeto relativo ao Supe
rior Tiiburial de Justiça e quero ver se até logo mais consigo 
trazê-I? aqui. Vou até ao me1,1 gabinete. ver se já está pronto. 

O SR- PRESIDENrit{João Rocha)- A Presidência 
da Mesa comunica que o Senaclor Mansueto de Lavor infor
mou que traria hoje o Projeto de Porto Alegre. Estamos 
tentando ·contato para ver ·se colocamos o referido projeto 
na pauta da reunião de hoje. -::-.-

com 3 palavra o Senador Álvaro Pacheco. 
· · (Procede-se à leitura do Relatório.) 

O ~SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Em discussão. 
(Pausa.) 

O SR.JOÃO CALMON...:_Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. · 

O. SR. PRESIDENTE (João Rocha)- T~m a palavra
o Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON- Sr. Pr~sidente, co'm~ t~nho 
uma dúvida em relação a essa mensagem que se refere à 
inclusão das chamadas "'Teles"- TELERJ, TELEMIG, TE
LESP, TELE BRASÍLIA -, e como há outras companhias 
estaduais de telecomunicaçõês, peço vista, Sr.Pres~~ep.te. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Atendido o pedi-
do de vista, confo_rme o Regimento da Casa. -

Com a palavra o Senador Bello Parga. 

. O SR. BELLO PARGA :-Não obstante o pedido de 
vista do nobre Senador J_oão C~mon, e_ até_mesmo para que 
S. EX" examine com_ !flaior am_plitude o assunto, levanto logo 
uma dúvida, que não sei se o Relator pode esclarecer no 
momento. _Refere-se às emendas ao art. 19 e ao art. 2". Estou 
de pleno acordo no tocante à fun_d.ame_ntação tc$cnica. A dúvida 
que nutrO e a seguinte: em se tratando de isenções de impostos, 
não seria em termos de redação, elas não deveriam ser citadas 
nominalmente e ·não designadas apenas como empresas con-
troladas? - -

De maneira· que transfirO es_sa preo-cuPação p4r~ o n~bre 
Senador que pediu vista. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
. o Senador Ronan Tito. 

.. OSR. RONAN TITO -Sr. Presidente, eu até posso 
'sonhar neste momento, porque· o Senador João Calinon-pediu 
vista desse processo. S. Ex'!, se não for o mais assíduo, é 
um dos mais assíduos e participantes membros da CPI da 
Evasão Fisc3I. 

Nesse momento em Aue o Sr. Ministro, nosso Colega, 
_Senador Fernando Henrique Cardoso, faz uma proposta para 
conter o ímpeto inflacionário, debelar a inflação, precisa_criar 
um fundo, que ele chama de Fuhdo Social. Discordo apenas 
no nome. pois acho que se chama Fundo de Contigencia
mento, porque, se houver furo na área técnica Oli értfqualquer 
área, ele terá que usar esse recurso para tampar ·o·s furos, 
e para isso, ele está criando mais 5% para impostos. 'Além 
disso, está tomando dinheiro dos Fundos Constiúicioriais -
o Fundo de Participação dos Municípios mais- o-'Fundo de 
Participação dos Estados- e,_ por outro lado, estamos votan-
do aqui isenções de impostos:-- - --

Poderão dizer_ O§_ nossos companheiros que se trata de 
uma estataL Não tenho nenhum desconto nas_ ligações telefô-_ 
nicas das companhias estatais porque ela é uma· estatal. Ao 
contrário: o custo de uma Jigação daqui para Chicago chega 
a ser cinco vezes majs caro de __ que de Chicago para cá. Cinco 
~~zes, 500%. Vamos tiJ;~r dinheiro de quem? Dos impostos. 
Quais impostos? Porque ninguém gosta de pagar impostos, 
e todos os impostos têm sempre uma conotação assim pejora
tiva, e a gente arrepia qUando se fala em impostos. 

Na hora de dar isenção de impostos, todos dizemos: por 
que não? Somos bonzinhos com q dinheiro da viúva. E depois 
passamos a -reClamar: não tem dinheiro para a saúde, não 
tem dinheiro para _a educação, não tem dinheiro para a atender 
aos serviços básicOs. à seguridade social. A figura do Senador 
Almir Gabriel remete-me à educação. 

Entáo, como"'d G_overnO, comó o Tisollro pode financiar 
essas necessidades básicas, que são as obrigações primeiras 
do Estado, votanqo_ isenções para isso, isenções eara aquilo? 
E vejam mais: outro dia aqui, fiz um papel que hoje reputo 
ridículo; votei contra, encaminhei no Plenário contra isenção 
para doentes mentais. Os Srs. Senadores se lembram disso? 
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Doentes mentais. cm tratamento, com. rendimento_, etc., votd _ 
contra e acabei conduzindo o Plenário· para essa odienta deci
são de não dar isenções fiscais a doentes menüiis--cm trata
mento. A~ora tenho que dar para as estatais, o _Comando 
TELE BRAS. 

Por outro lado, ternos poucas compa·nhias telefônicas que 
não estão no sistema TELEBRÁS. Urna pequena telefónica 
com sede em Uberlándia_,_ urna outra estatal em Santa Cata
rina, que não é o sb;tema TELEBRÁS; tt:mos. na terra do 
Senador José Richa, Lonôr1na, uma telefónica. Como elas 
vão competir com esse sistema TELEBRÁS? · 

Em prindpio, com as luzes que a CPI da Evasão Fiscal 
jogaram em cima da minha cons~iéncia, hoje sou C~m-rãioda~
as isenções de impostos, todas. Agora, num caso como-esse:_ 
que cria urna anomalia dentro-âa liVre concoi"rência. que livre 
concorrência, é essa~ Se o sistema TELEBRÂS tem a--isenção 
de IPI e aqueles que estão concorrendo não têm? E o IPI, 
para a importação, ê supcr-rcpreséntátivo: 

O Senador pediu vista, e estou antecipando alguns argu~ 
mentes. É evidente que, se a maioria da Comissão achar 
que temos que dar cada vez mais isenções, ínchar as estatais, 
criar privilégios para elas_, etc .. este" Parlamentar desimpor
tante, em fim de_ mandato, acompanhará o Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A palavra conti· 
nua facultada aos Srs. Senadores. 

O SR. JOSÉ lUCHA ·- Sr. Presidente, após o pedido 
de vista, não há mais discussão. 

O SR. RONAN TITO -Senador José Richa, estamos 
aguardando a vinda do parecer. 

V. Ex~ me dê licença, porque inclusive vou falar com 
o assessor. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Vamos dar início 
à pauta. -

Pedimos ao Senador Moisés Abrão para relatar o item 
13 da pauta: Projeto de Lei da Câmara n" 159·,-de 199~. não-ter
minativo, que veda o pagamento de dividendos c_ de partici
pação nos lucros. com base cm saldo credor da conta de_corre_
ção monetária, apurado pelas empresas, controlado pelo Po
der Público, e dá outras providêncías. 

Seria o lucro inflacionário. Item 13, página 114. 

O SR. MOISÉS ABRÃO -Sr. Presidente esrs·. Senado· 
res, trata-se do Projeto de Lei da Câmara n'-' 159 de 1993_, 
que veda o pagamento de dividendos e de participação nos 
lucros, com base em saldo credor da conta de correção mone
tária, apurado por empresas, controlado pelo Poder Público, 
e dá outras providências. -

Esse projeto de lei, Si. Presidente, visa corrigfr uma ano
malia principalmente relativa à distribulçãÕ de dividendos das 
empresas públicas, onde apare-ce o liucro inflacioilário Corii. 
um resultado muito significatiVo erit se-Us balanços. Muitas 
vezes, esses lucro inflacionário não representa nenhum resul
tado operacional da empresa; no entanto, obriga es-sas empre
sas a distribuir lucros-que, na realidade, não foram auferidos .. 

Em razão disso, o nos_so parecer é favorável a esSé projeto 
de lei, oriundo da Câmara, que visa cOrrigir iiX:afa-rii.ênte essa 
anomalia aplicada nos balanços das empre~s públicas. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)"--=-Em discussão 
o relatório do Senador Moisés Abrão. (Pausa.) - -

Não havendo discussão, colocamos em votação . 

. . . . . ' ' . " ........... -. ·-·· 

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

Aprovado. 
_ Pedimos ao Senador Gilberto Miranda que leia o item 

- -12 da pauta, que estahl!leCe illedida para a protcção do mer
cado de trabalho da mulh~r e dá outras providências, de auto
ria do senador Fern-arido Henrique Cardoso, página 102. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - O Projeto de Leí 
do Senado n" 45, de 1991, dispõe sohre proteção do mercado 
de trabalho da mulher, nos termos do art. l' da Constituíção 

-Federal. 

Pass_o a ler o parecer. 

( Leilllra de parecer) 

O SR. ~ (intervenção fora do microfone) 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Essa é uma obra· 
prima do Ministro da Fazenda. 

(Segue leitura de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão 
o relatório lido pelo Senador Gilberto Miranda. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, quer dizer que · 
induzir, pressionar homens à esterilização não é crime? Cririle 
é esterilizar mulheres? 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Homens não, só mu· 
lheres. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Continua em 
discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
~Em votação. · 

Os Sr"s. Se-nadOres que -o aprovam c]ueira·m permàriecei ' ' 
sent.:tdos. (Pausa.) 

Pedimos ao Senador Ronan Tito pata relatar o item 5 
da pauta, página 64. - - -

O SR. RONAN TITO -Sr~ Presidente, na verdade, 
esse projetO ve:rsa justamente sobre o mesmo assunto do pro· 
jeto que foi aprovado agora, relatado pelo Senador Moisés 
Abrão. 

o probleina_é sempre a questão do f3.inoso lucro inflado--
nário. No entanto, creio que deixamos passar um momento 
excelente para fazermos a fusão dessas duas leis, submetendo 
ao Plenário um projeto de lei já consolidado, Em todo caso, 
podemos ver aqui no_ relatório se há alguma discrepância. 

(Segue-leitura do relatório Projeto de Lei da Câmara n" 
/83) . 

O SR. PRESIDENTE ( João Rocha) - Em discussãp. 
o relatório. (Pausa.) .. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. ____ _ 
Em votação. _ __ _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam Queiram permanecer o • 

sentados. (Pausa.)· 
Aprovado. 

_Pedimos ao SenadOr Roil.an Tito para relatar o item 7 
ela pauta, página 73, que estabelec_e normas gerais de Direit~ 
Tributário aplicáveis ao adicional do Imposto de Renda, de 
autoria do Senador Márcio Lacerda. Termos do Relator, Sena
dor Henrique Almeida, parecer contrário. 

O SR. RONAN TITO -SLPres.idente, Srs. Senadores, 
sou Relator ad hoc da matéria - o relatório é do Senador 
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Henrique Almeida - de iniciativado Senador Márcio_ La
cerda: 

(Leitura do relatório do Senador Henrique Almeida acerca 
do projeto do Senado_r M4rcio L"acercja, que_lrata das normas 
gerais de direito tributário aplicáveis ao adiciOnal do. Imposto 
de Renda. 

Sr. Presidente, o relatório do Senador Henrique Almeida 
é perfeito-, no que concerne à conceituação da questão do 
domicílio. No entanto, no espírito -da lei apresentada pelo 
Senador Márcio Lacerda, há pretensão de verdadeiramente .. 
distribuir o Imposto de Renda, por exemplo, na questão dos 
bancos, que· hoje não têm mais Imposto de Renda por um 
golpinho que a Receita Federal, em conivência com o Banco 
Central, deu nos fundos consitucionais. Tirar3itl o ·Imposto 
de Renda sobre operação e puseram o 10F, porque o Imposto 
de Renda compunha os fundos constitucionais, que pretendem 
diminuir as diferenças regionais de renda e distribuição de 
tributos, e _ _colocaram o IOF que não compõe. 

A meu ver, o espírito da lei do Senador Márcio Lacerda 
é distributivista. Do ponto de vista dos termos conceituais, 
tem razão o Senador Henrique Almeida quando diz que "em 
termos conceituais, o domicílio é o lugar _onde se vive~'. 

Mas vejam que estou dando como exemplo o banco. 
Poderia citar qualquer outro exemplo, como uma Jínria que 

1 mantém filiais pelo Brasil inteiro. O adíciOnal poderia ser 
que o Estado e os Municípios poderiam ser aquinhoados com 
aqueles recursos. Esse assunto merece um pouquinho mais 
de estudo. Tanto que o Senador Henrique Almeida, ao finali
zar, entende que deveríamos fazer uma lei que consolídasse 
toda essa legislação, não só dos adiciOnais, mas também do 
Imposto de Renda e dos ou_tros impostos, porque, verdãdei
ramente,_ onde ficam_~.s :r;n,a~r.izes, li chuva vai cair no mar. 
Quer- dize·r ~ Sãõ -Paulo, que servia à rllaioria das~ matrizes. 
vai ficar com todas as... -

Sr. PreSidente, na verdade há urna grande injustiça, por 
exemplo, nas tributações das filiais de bancos, nas filiais de 
empresas. Acaba chovendo na horta _d_a sede, que sempre 
fica no Rio , em São Paulo, e_, às vezes, em Belo Horizonte. 
A maioria fica em São Paulo mesmO. Também não sei dizer 
neste momento, o qu-e- feJ>reS"entaría o aJiCiOiiaf do Impost~ 
de Renda para as filiais dessas empresas rio Estado. E qual 
o critério de distribuição do EStado e do Municípío? - - -
· Penso que o noss<fatúal sistema tributário está precisando 

de uma reforma total. Inclusive o imposto maior Íôi inVenção 
brasileira. Quero dizer isso para o Diretor' da Receita, que 
afirmou que imposto bom é imposto velho. Aliás, esse imposto 
é invcnção··de brasileiro. Depois paSsou como IVA, lá na 
Europa, mas é invenção de brasileiros. 

Agora, na verdade, o ICMS é a negação da Federação; 
porque- ein qualquer lugar do mundo o imposto de vendas 
pertence ao Município ou ao Estado onde houve o esforço 
da cmnpra, e--não ao gerador da mercadoria. No entanto, 
aqui, no Brasil, quando se vende uma cami!Jhoneta, que custa 
10 milhões de cruzeiros- já há caminhoneta com custo maior 
do que ess_e :-, no Piauí, 70% do impoSto fica na sede Muni
cípio que fabricou, e não no local do esforço da compra. · 

Sinto-me despreparado para votar esse projeto neste ins
tante. Se algum Senador tiver disposição para me esclarecer 
mais um pouco, soU capaz de votar. Se não, aconselho um 
pedido de vista desse projeto. 

o- SR. PREsiDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o nobre Senador Mansueto de Lavor. -- --- - ~ ---

. 9 SR. MANSUETO DE LAVOR- Pedi vista- do pro·· 
jeto até porque existem propostas de um novo sistema trituário 
na Revisão e seria precipitado-tratailnos d~ uma matéria ante
cipadamente à Revisão sobre o assunto. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Aprovado o pedi
do de vista. 

Peço ao Senador Moisés Abrão que relate o item 3 da 
pauta. 

Projeto de Lei da Càmara n~ 9.892, não -terminativo, 
que altera o inciso I do art. 585 da Lei n" 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973, Código de Processo Ci.vil, e dá outras provi
dências. O projeto é de autoria do Deputado Pedro Abrão 
e o Relator é o _Senador Elcio Alvares, com parecer pela 
declaração de incompetêmcia da Comissão para apreciar o 
projeto. 

O SR. MOISÉS ABRÃO

_(Procede-se_ à leitura do item 3) 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA -Sr. Presidente. acom
panho o Parecer do eminente Senador Elcio Alvares. já que 
se trata de urna matéria apreciada pela Comissão de Consfi
tuição, Justiça e Cidadania com parecer favOrãvel. E, por 
se tratar de uma matéria eminentemente jurlâica, sou favorá
vel ao Parecer do nobre Senador Elcio Alvares. 

O SR. PRESIDENTE (Joao Rocha) - C:ofo~mos em 
discussão o Relatório. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Seriadores que o aprovam queirarri-permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Pedimos ao Senador Esperidião Arnin para relatar o item 

6 da pauta, página 68. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, Srs. Se

nadores, trata-se de Projeto de Lei de_ autoria do nobre Depu
tado Victor Faccioni, que tem o n' 24, de 1992 (n"' 5.305, 
de ~9?0. na Casa de origem), que dispõe sobre os termos 
e as condições com que serão conferidos títulos de domínio 
e a concessão de uso dos pro-gramas de reforma agrária. 

O Projeto de Lei tem como objetivo salvaguardar o inte
r~sse público na concessão de uso e também quando for confe
ndo o título de_ domínio nos programas de reforma agrária 
que o Governo Venha a realizar. · 

Posso dizer, em resumo, que, quanto ao mérito, segundo 
o Parecer da lavra do nobre Senador Henrique Almeida, que 
su~stituo r_1este 1p.9mento, mostra-se cOriveniente e oPOrtuno, 
po1s encerra uma preocupação cada vez mais crescente no 
mundo atual, que vem a ser a questão da função social da 
terra. 

Está no se~ Parecer o seguinte trecho: (Cont. leítura 
do parecer) 

Ê um Parecei, repito;do nobre Senador Henrique Almei-
da, que assumo beste mome_nto. -

O SR. RONANTITO-" Sr. Presidente. para discutir. 
. . 

O SR:1'RE$IDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o nobre Senador Ronan Títo. 

O SR. RONAN TITO -Muitas vezes, Sr. Presidente. 
sinto-me alcançado, na minha competência, para discutir pro
jet>s desta Comissão. E, interessante, um assunto que é muito 

-do meu agrado, e sobre o qual já tive oportunidade de 11?-e 
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pronunciar, inclusive oficihlinente, em progi3ina âe -telf::\•isãO: 
é a importância da reforma agráriã. 

Aqui, há um cuidado extraordinário e especial, que é 
também o perigo do minifúndio improdutivo. Está bem colo~ 
cada. 

No entanto, Sr. Presidente, é difícil, muito neste PaíS, 
fazermos urna legislação que atenda Santa Cat3.rina:~Ri0 Gran~ 
de do Sul, Pará, Rondônia, Amapá e etc. Vejã -o- -conceitO 
da propriedade familiar, me-smo em Minas Gerais: ém algumas 
áreas, eu chegaria, por exemplo, a uma diferença palmar entre 
o que é bem caracterizado _como sendo uma propriedade fami
liar no sul de Minas e no norte de Minas. Para uma propriedade 
familiar no sul de Minas, 10 hectares eStãO eXcdiúite-S; com 
100 hectares,_ no norte de Minas, não dá para sobreviver
condições climáticas, falta de estrutura de estradas, energia 
elétrica. Um negócio muito difícil. 

Por outro lado, vejo um projeto bem elaborado, com 
muito boa intenção, de um Parlamentar competente, que estu
da as matérias antes de colocá-las: o· Deputados Victor Fac
cioni. 

Eu não gostaria de ser obstáculo à aprovação deste proje
to,mas gostaria de_ lê-lo com um pouco mais de cuidado. Con
fesso-me desprcparado, neste momento, para votá-lo, embora 
reconheça nele só mérito até agora. Apenas, quando tínhamos 
o estatuto jurídico, que era chamado o Estatuto da Terra, 
que foi o melhor diploma legal sobre terra que este País já 
teve em toda _a sua existência, eia facilmente- -caraCterizável 
na propriedade familiar, na propriedade média, na grande, 
no latifúndio, o improdutivo;-tudo isso era qualificado naquela 
lei. 

Como foi oriundo do período autoritáriO;-resolvemos, 
pura e simplesmente, cancelar o extraordinário-Estatuto
tão bom que nunca foi cumprido! -, e fizemos uma colcha 
de retalhos. Eu teria que recorrer à legislação c9rrelata para 
saber qual a classificação que é dada de empresa agrícola 
familiar, para saber, então, se verdadeiramente atende todo 
o BrasiL -

Para o sul de Minas, não tenho dúvida de que isso aqui 
atende plenamente, não tenho dúvida nenhuma! Mas tenho· 
dúvida quanto as outras regiões do Brasil. 

Por isso mesmo~ peço--ViSta em respeito jüstãmente· à. 
importância do assunto e à seriedade do Parlamentar. Não 
é para -obstruir; ·comprometo~me com os Srs. Parlamentares 
que, na próxima reunião, eu o trarei de volta com um estudo 
mais apurado que será realizado pela minha assessoria. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Ateiúlo o pedido 
de vista. 

Com a palavra o Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Só quero esclarecer: 
ainda que o pedido de vista encerre o assunto, que o projeto 
não fixa o tamanho, mas remete à legislação pertinente que, 
no caso, é a Lei nn 6.662, de 25 de junho de 79, que dispõe 
sobre a dimensão, art. 15 - e chamo a atenção para página 
70. 

Decreto n" 89.496, de 84, nos-seus arts. 14 e 15, mencion-a 
a filosofia da Lei de Irrigação, que é a Lei n' 6.662 .. 

O SR. RONAN TITO - Ê verdade. Pergun.to ao Sena
dor Esperídião Amin se, caso eu tivei- _ii lei em mãos e se 
esses parâmetros forem--dados de maneira aceitável, retiro 
a vista e voto favoravelmente. _Acontece que não tenho a 
Lei de Irrigação a que se refere a Lei n' 6.662, de 25 de 

junho de 1979. E há o decreto combinado com o Decreto 
n' 89.496. · 

A falha é minha. Eu deveria vir para a Comissão prepa
rado para isso; eu deveria ter consultado toda essa legislação. 
Agora, seria de bom alvitre que, no processo de encaminha
mento, tivesse essas leis que deram origem a ester prOjetO. 
Se o nosso extraordinário Assessor Dirceu estiver com elas 
erii Inãos e se quiSer passá-las a mim, em um minuto dou 
uma checada e estou disposto a abrir mão da vista para apro
vá-lo. 

Estou sem poder me manifestar, Sr. Presidente, confes
sando-me, inclusive, culpado. Eu deveria ter recorrido a essas 
leis antes-de vir para a Comissão, mas hão tive tempo! 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
pergunta aos- Senador Ronan Titó se tem condições de se 
pronunciar a respeito da leitura do substitutívõ~-- -

O SR. RONAN TITO - Penso que sim, porque na 
hora que liguei... -

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Porque compro
meto os Senadores que estão na CPI, como V. Ex~ coloca ... _ 

O SR. RONAN TITO- A grande delegacia de polícia! 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- O compromisso' 
de, chegando o relatório do substitutivo, todos virão à Comis
são para dar continuidade ao nosso trabalho. 

--- --

O SR. RONANTITO- Volto a entrarem comunicação, 
se V. Ex~ me permite, cOm a -nossa- asseSsOria, porque tenho 
a impressão de que, neste momento, eles já estão tirando 
cópias, porque já estava praticamente -p"r<lnto. Pedi que tii'-as
sem, no míni~o. dez cópiaS para distribuí-las a todos. 

Se não conseguirmos ·aprovar hoje, pelo menos cada Se
nador lev~ para a sua casa. Poderemos nos· reunir amanhã, 
"bater o martelo" e, à tarde. até votar a matéria no plenário. 
É do interesse dos Estados, do Tesouro Nacional e do Banco 
Central que seja aprovada para que se possa fechar algumas 
negociações que estão em rilarcha. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Seria muito im
portante para a Casa aprovarmos- até amanhã. 

Então, suspenderemos a reuriião por 5 minutos. aguar
dando a palavra final do Relator do substitutivo, o Senador 
Ronan Tito. (Pausa.) · · · 

A PreSidênCia da Mesa coloca para os Srs._ Senadores 
a sugestão do Senador Ronan Tito de suspender a reunião 
por mais 10 ou 15 minutos. Sugiro que voltemos a nos reunir 
amanhã, porque, realmente, não vai dar tempo de os Sena
dores tomarem conhecimento mais profundamente do substi
_tutivo. 

A Presidência da Mesa a_gradece _a presença de todos 
e, chegando à Presidência, vamos encaminhar a todos os mem
bros da __ Comissão o outro projeto elaborado pelo Senador 
Ronan Tito. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 17 horas e 50 minutos.) 

1 ~ Reunião, Extraordinária, realizada 
em 12 de janeiro de 1994, às 16 horas e 30 minutos. 

Às dezesseis horas e vinte minutos do -dia doze de janeirO 
de mil novecentos e noventa e quatro. na sala de reuniões 
da Comissão de Assuntos Econó_rn,icos, Ala Senador Alexa_n
dre Costa do Senado Federal, reúne-se a Comissão de Assun-



Fevereiro de 1994 , _DIÁRIO D_Q CONGRESSO NACIONAL {~eçào II) Se~ta-feira, 11 735 

tos Económicos soh a Pre~idCncia do Senador João Rocha 
c com a presença dos seguintes Senadores: Ronan Tito, César 
Dias, Herlrique Almeida. Jos~ Fogaça,_Affonso _Camargo, 
Magno Bacelar, Esperidião_Amin, Meira Filho, Eduardo Su
plicy, JoSe, Fogaça. Joáo.Calmon. Elcio .Álvares, Dirceu Car
neiro, Lour,emberg Nuncs_Ro<:ha. José Eduardo e Gerson 
Camata. HaVendo número regimental, o Senfi.Or Presidente 
declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da ata 
da reunião anterior, que é dada como aprovada. A seguir 
são apreciadas as seguintes matérias: Item 01 - Discussão 
do Antcprojcto de Projeto de Resolução Desti_nado a Subs-· 
tituir a Resolução n" 36192 do Senado Federal que dispõe 
sobre_ o endividamento dos Estados, Mu-nicípios e Distrito 
Federal. Resultado: Adiada a discussão da m:;~.téria, Item 02 
- Ofíéió ' .. s•· n" 161. de 1Y!Í3, da Pref~itura Municipal de 
Encruzilhada do Sul (RS). relativo à Opera'çào de crédito 
pretendida junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
- BANRISUL. no valor de CR$30,630-934,00, a preços de 
agosto/93, utili<ando recursos do FUNDOP!MES, Rdator: 
Senad.o,r Magno Bacçlar., Rcsultad9,~ a _Ç~~?_ão- aprova o 
parecer do ,Relator que Cóndui favoravelmente nos teymos 
do PRS que apresenta. Item 03 -Mensagem n'' 504, de 1993. 
do Senhor· Presidente da' RePUblica, encam'inh3ndo fio SenáctO 
Federal proposta de contratação de oper~ç_ão .fin.aoçeira d~sti
nada ao reescalon~mertto dé d_é_bitos da República da Guiné 
Bissau pani com a República Fed~rativa do. Brasil, no valor 
de US$12,364,852,43 originários de ,operações de crédito à 
Exportação realizadas no amparo do cxtínto Fundo 9e Finan
ciamento àS Exportações·- FINEX: RelatOr: Senador El~ic~. 
Álvares.' RéSultado: A C<?illissãó 3.pr0va o parecei' do relator 
que conelui faVoravelmente nos term'os do PRS que apresenta. 
Item 04 -Ofício "S" n" 168, de 1993, da·Prefeitura Municipal 
de Iracelna: dO OeSte (PR), rcfêrente à'ópe.râÇáo cte ciédito. 
pretenBida junto do Banco do Paraná S.A,.- BANESTA
DO, nó valor de CR$10:600.,000.00. a preços desetembro/Y3. 
utilizando r"ecursos do Programa Estadual de Dt!senvolvimen
to -PEDU. Relator: Senador Henrique ALmeida: A Comis
são aprova o parecer do relator que conclui favoravelmente 
nos termpS ,qo PRS que apresenta. Item 05 .C....' Oiicío "S" 
n' 187, de 1993, da Prefeitura Municipal de Farol (PR), refe
rente à .operação de crédito pretendida junto ao Banco do 
Paraná S.A,,- BANESTADO, no valor de CR$7,800.000,00 
a preços de outubro/93, utilizando recursos do Programa Esta
dual de I;>esenvolvimento Urbano- PEDU. Relator: Sena
dor Hcn(ique Almeida. Resultado: A .Comissão aprova o pa
recer·do relator que conclui favoravelmente nos termos do 
PRS que apresenta. Item 06- Ofício .. S .. n'' 180, de 1993, 
da Preft;itura Municipal de Cailtpina da Lagoa (PR), referente 
à operação de crédito pretendida junto (lO Banco do Estado 
do Pa,r11ná S.A.- BANESTADO. no valor de 
CR$13.5.00.000,00, a preços. de agosto/93, equivalente a 
CR$18.310.100,00, quando atualizado para setembro/93 pela 
TR, utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvol
vimento Urbano- PEDU. Relator: Senador Henrique Al
meida. Resultado: A Comissão aprova o parecer do relator 
que conclui favoravelmente nos termos do PRS que apresenta. 
Item 07- Ofício .. S .. n' 184, de 1993, da Prefeitura Municipal 
de Minas do Leão (RS), referente à operação de crédito pre
tendida junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
- BANRISUL, no valor de CR$10,451.351,00, a preços de 
setembro/93; equivalente a CR$7.725J17,77, quando defla
cionado pa~a ago-sto/93, utilizando recursos do Fundo de De
seDvolvimcnto do Programa Integrado de Melhoria SQciaL~ 

FUNDOPIMES, Relator: Senador Magno Bacelar, Resul
tado: A Comissão aprova o parecer do relator que conclui 
favoravelmente nos termos do PRS que apresenta. Item 08 

· __ Ofício "S" 1RZ, de 1YY3, da Prefeitura Municipal de São 
-Pedro do I vai (PR), reft.!rente à operação de crédito pretendida 

junto ao Banco do Estado do Paraná S,A.- BANESTADO. 
no valor de CR$IR,OOO,OOO.OO, a preços de outubro/93, utili
zando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento 
Urbano- PEDU. Relator: Senador Henrique ALmeida. Re~ 
sultado: A Comissão aprova o parecer do Relator que conclui 
favoravelmente nos_ termos do PRS que apresenta. Item 09 

·---Ofício ··s" n' 1R1, de 1993,-da Prefeitura Muriicipal de 
Eugênio de Castro (RS), referente à operaçãO de Cfédit6 pre~ 
tendida junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
S,A, ~ BANRISUL, no valor de CR$8398.288,70. a preços 
de setembro/Y3. utilizando recursos do FUNDOPIMES, Rela
tor: Senador Magno .Bacelar. Resultado: A Comissão aprova 
o parecer do relator_ que conclui favoravelmente nos termos 
do PR$_ que apresenta. Item 10 --Ofício "S" n" 185, de 
1993, da Prefeitura Municipal de Constantina (RS). referente 
à operação do crédito pretendida junto ao Banco do Estado 

, do Rio Grande do ,SUl S.A,, no valor de CR$12.40[,806,20. 
a preço~ de junhol93. Relator: Senador E leio ALvares. Resul~ 
tado: A. Comissão aprova o parecer do relator que conclui 
favoravelmente nos termos do PRS que apresenta. Item 11 
~Ofício .. S .. n" 183. de 1993,. da Prefeitura Municipal de 
Salgado Filho (PR). referente à operação de crédito preten
dida junto ao Banco do Estado do Paraná SIA - BANES
TA DO, no valor de CR$9,700.000,00. a preços de setem
bro/93, utilizando recursos do Programa Estadual de D~sen
volvimento Urbano- PEDU. Relator:·Senador Elcio Alva
res. Resultado: A Comissão aprova o parecer do relator que 
conclui favoravelmente nos termos do PRS que apresenta .. 
Item 12 - Oficio .. S" n" 135, de 1993, .do Presidente do 
Banco Central do Brasil, encatpinhando solicitação da Prefei
tUra Municipal de Silveira Martins (RS), para contratar opera
ção de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul S,A,, no .v_a[qr de CR$5..029.440,55 (Cinco milhões, 
vinte e nove mil,' quatrocentos e quarenta cruzeiros reais e 
cinqd denta e cinco centavos), a preços de junho/93. Relator: 
Senador E leio Álvares. Resultado: A Comissão aprova o pare
cer do relator que- conclui favoravelmente nos termOs do PRS 
que apresenta. Item 13 - Ofício "S" n' 152, de 1993, do 
Governador do Esçado do Espírito Santo (ES), para que seja 
autorizada a operação de crédito no valor de 

atualizados pelo IGO-M e com garantia ofeiecida através 
da vinculação de cota do Fundo de Participação dos Estados 
-FPE. Relator: Sénador E leio Álvares. Resultado: A Comis
são aprova o pareCer do relator que conclui favoravelmente 
nos termos do PRS que apresenta. E, finalmente, o Item 
14 -Projeto de Lei da Câmara n' 188, de 1993, que "concede 
isenção de imposto aos bens destinados ao prosseguimento 
da execução do Projeto Nacional de, Comunicações Domés
ticas por Satélites. Relator: Senador Alvaro Pach(!CO. A_ maté
ria foi objeto detvista em reunião anterior solicitada pelo 
Senador João Calmon que devolveu com Voto em Separado 
sugerindo adoção de uma Emenda. Depois de ampla discussão 
sobre o projeto, a· presidência informa ao plenário da inexis
tência de quorum qualificado para a votação da matéria e 
conclui pelo seu a9'iamento. Antes de dar por encerrado os 
trabalhos, a presidência atendendo sugestão do Senador Ro
nan Tito convoca Uma reunião para amanhã, dia 13 de janeiro· 
do corrente, às 10 horas e trinta minutos, destinada a dar 



736 Sexta~feira II DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Fevereiro de 1994 

continuidade à discussão do Anteprojeto de Projeto de Reso~ Municipal de Silveira Martins, no Rio Grande do Sul; da 
lução para Substituir a-Resolução n'' 36/92 do Sendo Federal. Prefeitura Municipal de Salgado Filho, no Paraná; e da Prefei-
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara tura MuniCipal de Constantiilà, rio Rio Gràiide do SUl. 
encerrados os ,trabalhos. lavrando eu, Francisco Guilht!rme o SR. ELCIO ÁLVAREs~ s~. Presiden~e.Lernil;tent~s 
Thees Ribeiro, Secretário eventual, a presente Ata que, lida , Colegas, conforrhe enUnciado pelas ementas da Pre.sidêncía, 
e aprovada, vai à publicaçã-o em conjunto com as notas taqui- estão em pauta as· Solicitações da PrefeitUra Munitfpal de 
gráficas-. -Senador João Rocha, Presidente da ComissãO. Constaritiria, dã PrefeitUra MUnicipal de Salgado Filho, e tam-

0 SR. PRESIDENTE (João Rocha)_ Há quorum. Está bém do Presidente do Banco Central, encaminhando solici-
aberta a rcun'ião. · tação da Prefeitura Municipal de Sílveira Martins·,_ nO Rio 

Concedo_a palavra ao· nobrC· Senador Magno Bac.e,ar, Grande do SuL . . . . . · c 

para relatar óS projetas d.e interesse das Prefeituras de Encruzi- · Ex3nlfnádos, os procesSos estão- peffeítOs-, de acordo com 
lhada do. Súl, Minas do Leão c Eugênio -de Castro, todas as exi'géncias desta ComissãO de_Assunto's Econõiniccls, raz"ão 
no Rio Grande do Sul. · · - pela qual ofereço parecer favqrável aOS ~r~~ piocess~S é*u~cia-

São projetas já anali.sad~s p~la assessqria técnica, ·co~ dos, conforme emen,ta da Presidên~ia~, . · .. , . , 
parecer favorável, por· atender todas as exigências da Resol!-1- O SR. 'PREStúENTE '(João Roc\la) --- Eti.u:Uscu.$são. 
ção n"' 36/92._ :~ - _ - _ - _ . , . (Pausa. ' _ . · 

Gostá.ría 'qUe· a ássessnria' mandasse também os outros Não havendo quem peça _a palavra, encerro a discussão. 
proces~os que' tivesse para'a Mes-a. Em votação. 

O S'ehadôr Magno B'acelâT vai relatar ésses'três projetes, Os Srs.. Senadores que as aprovam queiram permanecer 
que tratitm' do mesmo 'a'ssúrlto.' · ' · · · sentãdõs: (Pausa.) · 

O.SR .. MAGNO BACELAR- ARrovado.. . . 
(Leitura dos pareceres.) Pedimos ao Senador Gerson Caffiata-para relatar-o pro-
O SR. PRESIDENTE (João Rocha). -Em discussão cesso em que o.Govemador do,Estat;lo",do. Espirito.Santo 

o relatóriO do Sen~dor rytagno Bacelar. (P:a~sa_.) . solicita ao Senado Federal a1,1torização para contratar opera-
Não I;u~~en9p quem peça a palavra, encerr~ a discussã.o. ção de crédtto no valor de CR$500.784.528,00, a preço de 
Em votação. . · outubfo <ie 1993, junto à Companhia Vale do Rio Doce, por 
Os Srs. Senado.res qt,t~ o ,aprovam permaneç-am sentados. intermédio da Resj!J;"Va para o Desenvolvimento da Zona_ do 

(Pausa.) .... Rio D.oce. . ..... 
Aprovado. O SR. GERSON CAMA TA -Sr. Presidente, Srs. Sena-
A Presidê'ncia sofiéita 3.0 senador Henrique.i\Imeida para dores, tra,t<;~.-se do Fundo .de ·R_eserva da Companhia Vale' do 

que ,proçeda, à leitura dos relatá:rios dos, ite~~ 4, 5, 6 ~ 8, Rio Doce,_ que diStribui uma parte dos seus lucros entre os 
que tratam do mesmo assunto.. . . , - . Estados de Minas Gerais e. Espírito Sânto. e tambélrt 'aos 

Peço à assessori"a o iteln 4. Trata~se da Prefeitura Muni- municípios capfxabas e mineiros. - -.' .: ·' -
cipal de Iracema do Oeste. ' · Esses empréstimos eram feftos anteriormente Seni que 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA- fosse necessária a licença do Senado Federal. Com ·a nova 
(Leitur'a de pareceres.) , .resolução. do Senado; eles devem· agora passar por· estaCo-
O SR. PRESIDEN'J;"F (João Rocha) :-" l;lm discuss~o missão.. · · · • ' • 

os relatórios'lido·s pelo Senador Henrique Almeida, com pare- o processo está devidamente infOrrilado pelo Ba'nCO Cen:. 
ceres· favoráveis: (Pausà..) ' · · trai. Na sessão anterior faltaJ::am __ a_lguns documentds, ·mas1 o_ 

Não haVendo quem peça a palavra, encerro a discussão. Banco Central já completou a jnstrltção·. '1 • : 

Em votação. · · ' ' Pela data, yê~_se que desde outubro do ano passado•que 
Os Srs. Senadores que os aprovam queiram permanecer esse processo tramita aqu.i; há urgência:· · 

sentados~_(Pausa.) · Esses recursos se _destinam principalmente à área sOcial, 
Aprovados. --- ~ e o seu retorno à Companhia Vale do Rio Doce -é garaótído 
A PreSidêricia SoliCitá aó Senador ElciO Álvares que relate através da vinculação com o Fundo de ParticipaçãO dos ESta~ 

a Mensagem n~· 504, do Presidente da República, encami- dos. 
nhando ao Senado Federal proposta de contnlt:!tção de opera- · Portanto, solicito aos Companheiros a aprovação do refe-
ção financeira destinada aQ escalonamento de débito da Repú- rido pleito do Governador do Espírito Santo. ' ' -
blica da Guiné-Bissau para com a República Federativa do , 
Brasil, no valor de US$12.364.852,43, originários_de operações O SR. PRESIDENTE (joão Rocha) - Em discu~SãÇ> 
de crédito à exportação realizadas ao amparo do extinto Fundo o relatório do Senador Gerson camat_a_. (Pausa.) .. -
de Financiamento da EXportação_ FINEX. · · Nilo have:ndo quem peça a palaVra, encerro a discUS~'ãb. 

O SR. ELCIO ÁLVARES_ , Em votação. . ' . '.' . __ _ 
(Leitura de Parecer.) Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pebTI3.n~cer 

sentados. (Pausa.) -· o· SK: PRESIDENTE. (João Rocha) ,--.- ,J::m discussão d 
( ) 

AproVa o. . _ .. 
a matéria. Pausa. _,. , . _ Pedimos ao Senador João Calrriori para relatar o proc.esso 

Não Havendo quem peça a palavra. encerro a d1scussao. de voto em separado do Projeto de Lei do Congresso n~ rgS/93. 
Em votação. . que trata de isenções a importação de equipameritos'J?ela 
Os S!s. Senadores que a aprovam queiram permanecer Telebrás. _ , 

sentados. (Pausa.) O SR. JOÃO CALMON - Pedi vista desse Proíeto 
Aprovada. · ( 
Pedimos, também, ao Senador E leio À! vares para fazer de Lei da Câmara, n' 138/93; Projeto de Lei n' 2.718 · n'. 

a leitura do relatório de solicitação de empréstimo à Prefeitura_ 1.992 na origem). 
l 
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Trata-se de isenção de impostos de importação de equipa
mento destinado à Telebrás; urna empre-sa que constitui um 
orgulho para todos nós brasileiros. _ - _ .. ~ c • 

Pedi vista e apresento a justificação da proposta, que 
ora submetó à apre_cíação desta Comissão. 

O Sucâ.tea'mento das escolas públicas no Brasil deve-se, 
em grande parte, à falta de verbas suficientes para o ensinO_. 

Especialmente tló interior do País, muitas escolas 3inda 
empregam recursos e eqUipamentos, materiais ínfiiúos para 
a transmissão do conhecimento. _ 

O Brasil convive com processos educaCÍonais do Primeiro 
Mundo, em alguns estabelecimentos dt.: ensino, nas gr~ndes 
cidades, em contraste com a falta de recursos para equipa
mentos modernos nas· escólas. · · . . . , .. 

É eSta a ininha proPOsta, que espero seja esC.olhida pelos 
eminentes companheiros que integram -cs"t"ã-ComíssãO. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) '-A Presidência 
da Mesa coloca em votação; há o voto em separado do Senador 
João Calmon ao Projetode Lei n'' 188/93. que trata de incen
tivos fiscais para a Telebrás~ Telecomunicações Brasileiras 
S.A., transferindo esse incentiVo;para aplicação na área de 
educaçãO. -

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra · 
para discutir.· _ · · . __ 

O SR. PRESIDNETE (João Roçha) --V, EX" tem a 
palavra. · 

O SR. RONAN TITO -Evidente-mente, Sr. Presidente, 
que o voto em separado do Senador João CaltTi"ofi rrú!lhora 
muito esse projeto. Penso que issO." sem dúvida nenhuma, 
levar-nos-ia a olhar essa proposição corri muito maior simJ)ãtia 
do que de início"~ · · 

No entanto, devo dizer e chamar a atenção dos membros 
desta ComisSão - e gostaria de ser ouvido, porque_ eu não 
vou permi~il;' que se vote este. ·projeto do jeito que eStá -
em Santa Catarina não há o sistema Telebrás~ na terra do 
SenadQr José Richa há a telefónica particular; e há, no Triân
gulo Mineiro, o sistema CTBC. Então, primeiro criamos a 
empresa estatal e depois todos os priVilégios vão para a estatal, 
para depois dizermos: -A estatal convive bem. Eu gostaria 
de ver .as estatais competindo, como cOmpete a Companhia 
Vale do Rio Doce, que compete interna e externamente. Eu 
nada tenho contra a Estatal Corilpanhia Vale do Rio Doce, 
mas esc:udar-se atrás do rótulo de es4ltal para ter isenções 
e depois massacrar aquelaS que estão competindo? 

Pççp a atenção dos Srs. Senadorc;:s, primeiro porque creio 
que .ch,ega de !ncentivosJi_scais; todo fim de _ano temos que 
criar um novo irilposto, porque os-imj>óSloS-Sao insuficientes, 
a arrecadação não dá; ao mesmo tempo, a toda hora estamos 
dando esmola com o "dinheiro da viúva". Somos bonzinhos 
com o "dinheiro da viúva". · 

Já.c;li~~e. que, toda vez que sou aplaudido nesta Casa, 
fico sabendo onde errei,_ -po"rque o povo_ s~ _faz representar 
pelos seus representantes, nâo pelas galerias. As galerias re
presen"tam·as corporações. AsSim, cada vez que a galeria bate 
palmas, ,sab~-se que a corporação-ganhou t." o Estado perdeu. 
Desculpem-me, mas esse é o meu entendimento. 

Sr. Presidente, se daremos isenção para importação de 
equipamentos sob o pretexto de modernizar o nosso sistema 
de telecomili1fcações-. teremoS que fazé-Io para todas as empre-
sas ou para nênhuma. · 

Se mé perguntarem o que eu acho vou dizer que não 
se tem_ que ':lar isc~nção para nenhuma. Por que dar isenção? 
Temos o serviço de telefone, principalmente o internacional, 
m::tis caro do mundo. 

Empresas brasileiras, neste momento, estã( ga:standç mi
lhões-e milhões de dólares para instalar suas me ·>as teiefônicas 
nos Estados Unidos, principalm~nte _em Miami, para fugir 
das taxas internacionais. 

Eu já contei aqui o caso de um estudante- cujo pai lígava 
do Brasil para ele e_ pagava,3 dólares por minuto;. o filho 
resolveu ligar para o pai dos Estados Unidos para cá e pagou 
1 dólar por minuto. Coriío tinha que COI?Versar com o pai 
todo mês, pelo menos por 30 minutos,.fez um ç:ontrato. Porque 
lá existe isso, pois são três conCorrentes. Então ele perguntou 
às empresas quanto custaria pa~a falax por 30 minutos~ Um 
fazia por 80 centf!VOS de dólar; até que encontrou uma ejlpre
sa que fazia por 60 centavos de dólar. Então, por um quinto 

. do valor, passaram a falar os mesmos 30 minutos. 
E agora vou d~~ isençãq_ para quê? Quero .d_ár isenção 

e criai' benefício para o povo, para o consumidor; para empre
sas, aCho que chega. 

Já demos 16 anos de benefício de reserva de mercado 
para a informática; enriquecemos umas 20'e-mpiéSàs, e·_atrasã
mos o Brasil por 20 anos. Agora va~os Pénsar em dar isençqe.s 
e incenti~os_p~ra O cidadão, criar con~!çõe~ pat:a o cid~dão. 

É só isso, Sr. Presidente. Mas.gostaria de ouvira opirtiãO 
dos Srs. Parlamentares. -

- --· . -·--

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Continua em 
discussão o Projeto de Lei da Cân1.ar3 n9 188, que _trata _d!! 
isenção de iiJipostos para importação de equipamentos para 
a TELEBRAS. . . -

A Presidêndã pede um-poUco de tolerância: Esse projeto 
tem o parecer favorável do Senador Álvaro Pacheco e teve . 
o pedido de vista atendido pelo Senador João. c;almon; ·, 

Está havendo um- problema. , · . , 
Pedimos, então, ao Senador João Calmon que faça, a 

leitura do projeto original da Câffiara'. · 

O SR. GERSON CAMA TA- Sr. Presidente. permi
ta-me um esclarecimento. 

O projeto prevê a isenção dos impostos do IPI sobre 
máquinas, instrumentos e aparelhos, como peças e ·a~ssório·s 
importados pela EMBRATEL. não pela TELEBRAS, para 
o prosseguimentO de execução do Progr,arna_ Nacion~l,de Co
municações Domé~ticas por Satélite. Port_apt0,.4S erp.presas 
de telecomunicações privadas e a TELEBRAS não usam isso; 
só a EMBRATEL.. 

Ficam isentoS do Iinposto sobre PrOdutos Indus!rializ_a
dos, máquinas, equipamentos, instrumentos e .aparelhos de 
produção nacional fornecidas diret_amente pelos respectivos 
fabriCantes. Quéi df.zer, ·também isenta do IPI os fabricantes 
de produtos nacionais Para o Program_a Nacional de Satélite. 

O SR. RONAN TITO - Mas só para o sistema TELE
BRÁS? 

O SR. GERSON CAMA TA -Só para a EMBRA TEL 

O SR. RONAN TITO -E as empresas que entraram 
em concorrênciapara a telefonia celular que fazia a satélite? 
Essas ficam fora? 

O SR. GERSON CAMÁTÀ -Essas já são isentas. 

O SR. RONAN TITO- Onde consta isso? Mostre-me, 
por favor. 

O SR. GERSON CAMA TA- Eu tive oportunidade 
de entrar em contato com a matéria, porque, no Espírito 
Santo, a TELEST, que é uma empresa do sistema TELE
BRÁS, há pouco tempo instalou o sistema de telefonia celular. 
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Há uma portaria~ o MinistrO da F~zenda, por aviso ministerial, 
por sugestão do Ministério ,da Indústria e COmércio, tem uma 
relação dos produtos isentos. E!:isa relação é refeita de 6 em 
6 meses, e, dentre os produtos isentos. estão __ as centrais de 
telefonia celular. Estou muito a par disso porque o equipa~ 
mento importado, que ia servir' ád Espírito Santo chegou no 
porto um dia antes de _caducar a Portaria _que dava isenção 
de seis meses. FiCou prCso no porto durãntC 45 dias até sair 
a nova Portaria. Então, entrOU s_em isenção. _O que custou 
a mais foi o atmazenamento desse, período, porque ela não 
podia retirar do armazém, senão teria que pagar. __ 

Esse projeto objetiva o fPI para os produtos importados 
e nacionais, os eqUipamentOs qUe serão usãdos no Programa 
Nacional de Satélite, que só é operado pela EMBRATEL. 
Não é op~rauo- nem pela TELE BRÁS nem pelas empresas 
rivais. · · · · · · ' -

O SR. RONAN TITO - Desculpe-me, mas tel<ifonla 
celular é via sa'télite. · · · 

O SR. GERSON CAMA TA- Não, senhÓr. A telcforlia 
celular são as estações terrestres. células. por isso chama~se 
celular. 

d SR: RONAN T'ITO- Não usa satélites? 

O SR. GERSON CAMA TA - N~ão usa satélites. Só 
se usa_satélite quando alguém do telefone celular acessa uma 

. das centrais~ que depois vai acessar um satélite, para -ligar 
para os Estados Unidos. Mas local é por satélite? -

O SR. RONAN TITO - Não, inclusive local. Eu ligo 
daqUi, no meu telefone celular; vou à central; a central vai 
ao satélite e o satélite joga em Belo Horizonte. 

o SR. GERSON C~Mk,. TA,..- Não. 

O SR. RONAN TITO- Inclusive eu~quero dizer ~que, 
quando V. Ex• pegar o telefone celular, verá que naquele 
mostrador, naquele visor, mostra se é um. dois ou trés satélites 
que o tele~one está acessando. 

O SR. GEKSON CAMA TA -Não. O celular é local. 
Ele funciona através de estações, que são-chari13.daS ê:ie células, 
por isso ele é celular. 

Há um projeto em andamento para depois dO Ano 2010. 

O SR. MÁRIO COVAS -Toda vez que se fizer uma 
comunicação, ela estará ne·ccSsã.ri<iinentc incólpOtáda élo siste-~. 
ma de satélites? 

O SR. GERSON CAMA TA- Nas ligações locais de 
não fala por satélite, é só local; nas ligações entre Estados, 
ele não usa satélite, a não ser quando for pai3 o Amazonas 
e o Pará. E -quando é internacional, usa o satélite, mas o 
telefone comum também usa. Mas os satélites brasileiros são 
operadqs pela EMBRATEL, que aluga os canais para a TE
LEBRAS; e aluga até para empresas privadas, para trans
missão de dados; aluga para as empresas de rádio e televisão. 
Mas só a EMBRATEL opera satélites no Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Continua em 
discussão o Proje-to de Lei da Câmara n" 188 de 1993. _ -· 

Coricedo a palavra ao Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON - Como os nÕbres colegas 
sabem, eu pedi vista dessa matéria, porque, COmo eu tenho' 
a obsessão_, a idéia fixa em relação à Educação;-não me pareceu 
conveniente que déssemos essa isenção tóüll de impostos à 
TELEBRÁS, a não ser que ela concordasse em aplicar todo 

o dinheiro que deixará de recolher aos cofres públicos para 
as finalidades a que já me- referi, quando li o meu parecer. 

E vejo que-no processo consta também uma nota técniCa. 
que passo a ler. Não sei se é o parecer do Senador Ronan 
Tito. 

O SR. PRESIDENTE (João R:ócha) :_Não. Essa nota 
técnica ai se refere à Resolução· n\'. 36/94. que será relatada 
Jepois pelo Senador Ronan Tito. -

Continua em discussão. (Pausa.) 

O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente: eu gostaria 
de dar oportunidade a todos oS Senadores para discutirem 
o assunto. Se ninguém mais quiser discutir, peço Vista do 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Se há visÍa, 'eu 
õão sei se atende ao Regimento; porque já houve ·um pedido 

,-anterior do Senador João Calmon. 

O~SR. RONAN TITO- Enquadra-se. sim. Só quando 
há pedido de vista conjunta, o prazo é de cinco dias; dep<?iS 
não pode haver pedido de vista. 

O SR. PRESIDENTE (Jóã~o· Roéha) - Submetemos à 
Comissão o pedido de vista do Senadõr'·ROnari TitO: __ .. ··-- ~ · 

Como vota o Senador José Eduardo? (Pau-sa.) 

sa.) 
Como vota·o- Senador Louremberg Nunes Rocha? (Pau-

Como vota o Senador Affonso Camárg<;>? (Pausa.)_
Como vota o Senador Meira Fílho? (Pausa.) 
Como vota o Senador José F6gaÇa7-(P3:usa.) 
Como vota o -Senador Mário Covas? (PauSa.)· 
Como vota o Senador João Cahnon·? (Pausa.) 
EStarrios submetendo à votação, para que volte ·numa 

próxima reunião, o pedido de vista do Senador Ronan "Titá 
para que volte na próxima reunião. · -

O SR. GERSON CAMA TA -Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem. 

Se o Regimento permite, não precísa consultar o Plenário; 
se ele não permite, não pode consultar o Plenário. --

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - O art. 13Z do 
Regimento, e·m seu§ 1", diz: 

"§ 1 ~ O pedido de viSta do processo somente 
poderá ser aceito por uma única vez e pelo prazo máXi~
mo e improrrogável de cinco dias. devendo ser formu
lado na oportunidade em que for conhecido o voto 
proferido pelo relator, obedecido o disposto n-o § 4'' 
deste artigo." 

Portanto, poderemos colocar em votação. 

O SR. RONAN TITO - Pelo Regimento, pode sini. 
Estamos falando em vista conjunta~ se não me enganO; _ 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Estamos nos fere
rindo ao art. 130 da Seção I- "Dos RelatórioS" . _ _(PaUsa.) 

Há uma sugestão da Presidência da Mesa para adia'rm-os. 
Vamos adiar. 

O SR. RONAN TITO- Não, vàmos para o pleniüio: 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Não, esse reiató
.- rio foi lido pelo Senador Álvaro Pacheco. 

O Senador João Calmon pediu vista. Foi atendido o pedi~ 
do de vista, e- o colocamos agora em votação,_ com o voto 
em separado do Senador João Calmon. 
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Se a Comissão aprovar o vOto em separado, o parecer 
. fica prejudicado. A Mesa tem· pod~res também para adiar, 
para prorrogar a apreciã.ção. _ _ 

·o sR: RONAN TiTO~ Va~os colocar em voraÇão. 

O SR, PRESIDENTE (João, Rocha)·- Vamos colocar, 
então, em votação .. 

Quem estiver a ,favor do Projeto, na forma original do 
parecer do Senador Alvaro Pacheco, votará "Sim". Teria que 
haver três votações, porque há um voto em separado. 

O SR. RONAN TITO- Não. Depois, se for aprdvado, 
veremOs, então, a Emenda João Calmon. 

0 s'R: PRESIDENTE (João Rocha) - Vamos votar 
o relatório original, do Senador Álvaro Pacheco. 

Aprovado o relatório do Senador Álvaro Pacheco, colo
caremos em votação o destaque, o voto em separado do Sena~ 
dor João Calmon, que é uma emenda, 

Como vota o Senador Jos_é_ Eduardo? O voto "sim" é 
a faVO"r do relatório do Senador Álvaro P11cbeco. Então, o 
projeto fica como. ~st:;i. 

Como,vo~ _o Senador Hen~CJue Almeida? 
OSR. HENRIQUEALMEIDA -Não. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Como vota o 
Sr. Sehad_Or Louremt>erg Nunes Rocha? (Pausa.) 

COnlõ 'võtáO seilãdái'-Affonso Camargo? _(Pausa.) 
Como ·vota o SenadOr Meira· Filho? (Pa_usa.) 
Como vota' O Senador José Fogaça? (Pausa.) 
Como vo,ta o Senador Ronan Tito? (Pausa.) 
Como .vôta o Senador Mário Covasf -

O SR. _MÁRIO COVAS - Não sei qual é o relatório 
que estamos votando. Na relação_ aqui não con-sta·. 

O SR. RONAN TITO-É pela aprovação de incentivos. 

O SR. PRESiDENTE (João Rocha) -Está no pr~cesso, 
podemos passar a V. Ex• 

O SR. MÁRIO COVAS .;_:O que eu queria perguntar 
é o seguinte_- não quero atrapalhar a votação:_ se eu me. 
abstiver, conta para númerO-? - - -

Então·,_ eu me abstenho. 

O SR, PRESIDENTE (João Rocha) ::_Sim. 

O SR. MÁRIO COVAS -Então, eu me abstenho. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Como vota o 
Sr. Senador DiiceU Carneiro? (Pausa.) 

Como vota o Sr. Senador João Calmon'I(PausaT 
Como vota o Sr. Senador Gerson Ca:mata1 -

O SR. GERSON CAMA TA -Eu voto com o Projeto, 
na forma original, como está aqui. ____ _ __ _ 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - É o parecer originaL 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - V. Ex" e o Sr. 
Senador João Calmon votarão depois. 

O SR.-MÁRIO COVAS- Esperem um pouquinho. 
Estão vendo como é confuso? Qual é o Parecer do Relator? 

O SR. DiRCEU CARNEIRO -Nós p{)deremos reler 
o Parecer novamente. O Parecer de S. Er é favorável com 
emendas. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - O Parecer do 
Relator é favorável à isenção de IPI para i~portação. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Exatamente: 

O SR. MÁRIO COVAS- Sim. Mas, quando o Senador 
Gerson Camata diz que vota com· o Projeto._ c~:nno· ve-io da 
Câmara, isso não signífica, necesSáriaménte; que S. Ex• está 
coiD _o Parecer do Relator. 

o SR. IJIRCEU CARNEIRO'.:_ S .. Ex· eStá' votando 
contra o Parecer do Relator. · __ 

O SR. MÁRIO COVAS - De_ repente até e•tá: Se o 
Relator modifiCou o Projeto que veia da Câmara. S. Ex- está 
votando contra.. . _ . 

O SR. DIRCEU CARNEIRO_:_ Parece-me que houve 
duas_ emendas. S. Ex~ acatou duas emendas, não é? 

O SR. MÁRIO COVAS -Não .... 
O SR. DIRCEU CARNEIRO' c.,; Na votação da sessão 

anteriOr'. 

O SR. JOÃO CALMON- Gostaria de dar um pequeno 
esclarecinteiuo: de acordo com o Relator anterior, nobre Se
nador ÁJvaro ~acheco, o art. 2"'__ficaria ·ç}a seguinte maneira: 

"Art. -2~ Ficam isento_s do Imposto sobre P.rod'u~ ' 
tos Industrializados- ~PI --a!;'_m'áquimis, equipa~.· 
mentos, instr_umentos e aparelhos de produção nacional 
fornecidos, diretamente, pelOs respectívos fabricantes. 
à TELEBRÁS e às suas empresaS controladas para · 
prosseguimento da execução do Programa Nacional de 
COmunicações Domésticas por Satélite." _ - . 

. _E~ p~di vista e apresentei u_ma·_eme-nda. Tudo que a 
_ TELEBRAS deixasse de recolher ao TeSOuro~.. , 

O SR. MÁRIO COVAS -Mas, Sr. Senador, é?? que 
n·ão·está'nessa fase. O-Parecer, em separado, só será conside
radO quando se votar· a preliminar, que_ envolve o. Parecer 
do $ena;d_or Álvaro Pacheco e o Projeto ·original. O Senador 
Gerson Camata acabou de dizer: "Eu. vot9 com o Projeto.· 
como veio da Câmara." Ou o Parecer' d~ S~ Ex'~-.foi igua.J 
aó que veio da Câmara. ou, se foi diferenté'.-S; Ex• está votando 
contra o Parecer. 

O SR: GERSON CAMA TA- Sr. Presidente, há neces
sidade_ de esclareçer o Plen.ário num p_gót'o'..:._ se V. Ex• _ni_e 
j,ermité. (AsSfmtiínento~ dá Presidê"ncia.)·O Projeto origirtài, 
que veio da Câmara. prevê a isenção de IPI - não é de 
Imposto de Importação -para equipamentos. do Progra~a 

-Nacional de Satélite da EM8RATEL. Eu, acredito que o Sena--
dor Álvaro Pacheco com:eteu um errO' de redação, UJ:11 ~ngano: 
retirou EMBRATELe deu i•enção para iTELEBRAS. · 

O SR. GERSON CAMA TA- Todo o sistema TELE· 
BRÁS. 

O SR. MÁRIO CQVAS- EMBRÀTEL Então, S. 
Ex' abriu. A TELEBRAS não opera sªt~Iite: quem opera 
satélite é a EMBRA TE"C. A intenção do Projeto é dar isenção 
do JPJ para a EMBRA TEL. e a Emenda do Senador João 
Calmon, data venia, retira a isenção porque diz: 

"Só goza dà- isenção a empresa 'que pagar á que 
deveria ser de irij_posto em equipamentos para escolas.·· 

O SR. PRESIDE'!'HE (João _Rocha) - É pagamento 
-iridiretO. ~ · 

Não havendo _quorum no momento. não havendo a pre
sença física, ne:CCSSáfia;de 14 Srs. Senadores. adiamos a vota
Ção para a próxima reunião. 
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Faltam dois Senadores. De acordo com o andamento Por outrO -lado, se nós ficarmos nos 9% de amortização 
da sessão, p-odemos convocar tnais dois Senadores para com~ na Caixa Eçonômi~ Federal - e até llm pouquinho mais 
por o quorum necessário para a votação dessa matéria. -o Tesouro Na~~Opfl\ e o Mintstér,iQ aceitam que se aumente 

Passa-se à discussão do relatório do Senador Ronan Tito um pouco-o valor da dívida mobiliária: O único inconveniente 
sobre o Substitutivo à. ResoluÇãO nn 36/92, que trata da adini- é que o mercado, outra vez.., ficará inchado de, papéis e os 
nistração da dívida dos Estados e Municípios, matéria muú_O_ ----·custos aumentarão, mas, pelo menos, atende uma necessidade 
importante. da política do Governo Federal -construção civil. urbani-

O SR. RONAN TITO -Esta matéria, como o Sr. Presi
dente acaba de dizer agor.a, é da maior importãncia porque 
cria normas para o giro da dívida interna dos Estados e Muni
cípios em relação a União. É dívida fundada, com todas as 
suas nuanças. Cria, também, normas para a questão da nego
ciação da dívida externa, ou seja, é e_um cumprimento, ou 
é um regulamento do art. 52 da ConStituição,'incisos XV 
e XVII. 

No.eritanto, Sr. PreSidente, V. Ex~. mais do que ninguétp, 
sabe a complexidaqde desse assunto, principalmente no que 
tange ao acordo da di _vida dos Estados. Foi V. Ex~ mesmo 
quem me chamou a atenção, há um mês, mais ou menos, sobre 
o perfil da dívída tios Estados c sobre a possibilidade que 
cada Estado teria de amortização nas suas dívidas. Todos 
nós sabemos que a dívida fUndada se baseia, no que tange 
a Estados e MunicípiOs-, ~cm débitos à Caixa Ecc;mõmiêa, aO 
Banco do Brasil, ao BNDES, na dívida externa e na formosa 
dívida mobHiária. -

Muito bem. Embora tenha havido, no passado, uma lei 
que determinava o acordo ao redor da rolagem da dívida 
externa em torno de 17% de amortizaçãO, cada veZ que se 
rolasse a dívida·- ou por ano-, isso, na prática, mostrou-se 
inviáve;l, Nçnhum Estado pôde fazer isto. A lei continua vigén
do, roas, n,a prática, nãq- funciona. São aS- tais feis que não 
pegam, porque exisfe uin priniaôo de leis natutai~, se·guhdo 
o qual ao impossível ninguém é obrigado. Então, ninguém 
pode, ve:r:-dadeiramente,· amortizar 17% de urna dívida. 

No Brasil, houve- um festival de endividamento. Todo 
mundo .se endividou da maneira como quis-e Como não quis; 
A partir da Constit.uiçã_o de 1988 é que nós começamos a 
criar regulamentos, inclusive para a dívida .externa e interna. 
Foi assim que nós fizemos: no tempo em Que eu era Líder, 
elaboramos a Resolução n" 36, com a -ajuda de m_l!itos dos 
companheiros que estão aqui, o Senador Severo Gomes, o 
negociador da dívida externa, na época, e outros. Hoje, since
ramente, essa resolução es.tá superada, e nós precisamos de 
uma atualização. O assunto premenié~·-daqii.-ela época era a 
negociação da dívida externa e agora é a ·negociação da dívida 
interna. 

Sr. Presidente, estou tentando fazer um acordo, porque 
não se.trata de fazer uma lei para prender criminosos, mas 
uma lei para harmonizar a questão das fi_naifças públicas dos 
Estados e dos Municípíos com a União, e -isSõ- é muito complf
cado. Veja: depois de ter elaborado e distribuído umas três 
ou quatro minutas, recebi, hoje, um represeniãnú~·dêi Tesouro 
- do Ministério da Fazenda - que me apresentou algumas 
coisas da maior importância, da maiOr relevância. Ele me 
disse que se nós colocarmos linearmente a diíninu"ição da dívi
da ... Na rolagem, só se pode rolar 91%-do valor nominal 
ou do valor atualizado das dívidas. e algumas pessoas rolam, 
por exemplo, mais do que isso na dívi~a fundada, mas não 
amortiza os débitos com a Caixa Econõmica Federal, o Go
verno fica com o pé quebrado, porque o instrumento que 
ele tem para promover o desenvolvimento da~ pequenas comu
nidades- urbanização, construção de casas etc. -é crédito 
obtido na Caixa Econômica Federal. 

zação etc. -, que é feita por meio do Banco do Brasil c. 
principalmente, da Caixa EconómiCa Federal. 

Com toda sinceddade, Sr. Presidente, tenho atendido 
representantes dos Estados mais importantes, que têm dívidas 
fundadas bastante representativas. Tenho discutido com o pes
soal do_l;lanCo Çentral. ~ hc;>Je. discuti, mais-ou menos. quatro 
horas com o p~ss.oal do Ministério da fate"'da. pç.rque admi
nistrar o famoso cobertor curto n;io é f~cil, se taparmos a 
cabeça, os pés ficam fora, se taparmos os pés, a cabeça fica 
fora. Pedi o auxílio do Ministério da Fazenda para que nós, 
em conjunto- aí, marcaríamos uma reunião com o pessoal 
dos Estados -, elaborássemps um~ redação que •atendesse 
às nece.ssidade_s._da União, .sem que:Prar os Estados, evidente
mente. Devo _dizer que já caminhamos muitíssimo, PorqUe 
já temos um número de consenso, oferecido por sugestão 
do Sr. Preside oh:~. Esse número nãõ foi aleatório. -S. Ex .. mos-

. 'trou-me o perfil das- dívidas dOs. E;stado_s e disse.-me: "Olhe, 
9% atende~ 90%, a 1.0% na.d~.atende. Há algun.s ,Estados 
que não há nada que atenda. Estão quebrados mesmo, não 
hánada que atenda, mas atende a 90%, dos Estados. Eu, diria 
que dentro dos 90% há um consenso. de to~as as partes· que 
ente!ldt::m que _91% .Ali seja;-ã ~rnortização de 9% _na ro_lagem 
da dívida satisfaz. os Estados e Municípios. Só qui! ele usou 

-a disCrepãncia .de um Esúi.dt\; qU~ .bat~u no _núm.ero. 7.e:·quer' 
uma amortização de _7. Acpntec~ .que com 7% de 3IIJQI}i~ção 
-é interessante.observar_que, com 9%. 90% do.s.Estados 
pagam· a sua díVida em 35 anos -, em 70 anos, 90% não 
pag3m a' QíviPa ...:... olha que coisa interessante é número: por 
causa de 2%, 90% .não pagam a dívida. Acontece que essa 
amortizaÇão é progresS.iva. no núm.ero em que ela yai. ficando. 

Aí, se tem a dívida fundada e. pode-se, então~ amort:.izar, 
digamos-, 9%. Então, há 3% de. amortização. 

Ora, comO há a dívida mobiliária. que atualmente está 
_sendo rolada a 28% ao mes e está sendo rolada tOdOs_ os 
dias, há mais um ç.qmplicachr :_Sr. PfCsidente: aEm~ljda Cons~ 
titucional n'·' 3, que, graças .a. Deus,_ não foi regulamentada. 
Confc;sso que ''passei batido". Ainda não temos o parecer, 
que foi pedido f!a Comissão de Constituição, Justiça. e Cida
dania do Senado Federal. Nesse caso, essa amortiz-ação míni
ma seria de 25%: Isso quebrai-ia todos_os Estados, ·mas nin
guém_ vai amortizar. 25% da cJíyida. 

Então, é. melhor _que nós, ne~:>se momento_,_l!ãQ_ regula
me-ntemos a Resolução n" 3. Esperamos a Revisão,CO:risthu
cional, para ver se se estabelece algo aceitável para todo mun
do. Enquanto isso, podemos elaborar uma resolução que fiCa
ria dentro daquele número que V. Ex~ sugeriu. Como 9 n,osso 
Presidente tem muita prática em lidar com números contabi
lidade superior, macrocontabilidade, viu essa possibilidade, 
e eu também concordei. Tive uma briga grande com o pessoal 
do Ministério da Fazenda, porque o número ideal para-aquele 
Ministério é 10%. EntãO, acabamos fazendo um acordo, hoje, 
com 9%, neste ano, para que os atuais governadores possam 
terminar os seus mandatos. Nos próximos governos, haverá 
11% de amortização e depois do próximo pode riamos conti
nuar trabalhando com 11% ou 13%. Ainda estamos brigando, 
mas acredito que com 11% daria uma amortização semelhante 
á amortização que o Brasil tem na negociação da sua dívida · 
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externa. Por isso. 11% é importante. Entâb, por que não 
põe 11% imediatamente? Pelo simples fato de que os atuais 
governadores, ao sssU.tniran1 os seus ma-ndatos. não. tinhaJT! 
previsão de amortização de dívida. Ao con~rário. todo mu~do 
emitía. · 

Muitos aqui não entenderam por que minha implicância 
com os tais bancos particulares. É por causa das triangulares. 
Por exemplo. podia- nunca aconteceu isso- Por exemplo, 
o Estado de São Paulo emitir umas letras que não passassem 
pelo Banco Central, que não_ ia~ ~ SE_LIC, c descontá-las 
no BEMGE. O Banco do Estado de Minas emítia outras 
notas. que eram descontadas no Banco da Bahia. O Banco 
da Bahia descontava no BANESPA. e pronto! Aí, de que 
adiantava o esforço· do Govern·o· Federal par~ ~?fl~er o J~_c;:Jic~ ~ 
inflacionário? Parava de enHtir,' e a' gúitarçã _e~tild';!~l çonti
nuaria e· tlãô teríámos como cercar. Esse acor_do __ da diyida 
interna da União com os Estados, objetiv_a_jUstamente, primei
ro, conter o impeto da dívida interna ein pát3márês·a:ceitáVds;. 
segundo criar um foluxo de retorno de ~in~ç_iró para _a_.Caixa 
Ecoinômica Federal, BNDES e Banco do Brasil. a _fim de 
que o Governo· possa fáier ·sua pOlítica ae -desenvolVimento 
e de assistência social, principalmente a Caixa· Econômica · 
Federal. · · · 

Sr. Presidente, devo dizeT também. s'inceramente. que 
ainda falta alguma coisa pàra· baterrhos ·a triartelt:~. com :os 
Estados, o Banco Central e o Tesouro. De ffianei.ra que· ainda 
não me sinto em condições de relatar. Pediria aos Srs. Sena
dores que me ajudassem, porque essa r~~olução interesa a 
todo o Pais. interessa aos Estados, interessa ·abS Municípios. 
Não se tr3ta, pura e simplesmente, por exemplo, de o ESta9ô -
tal querer tanto ou o TesOuro Nacional querer receber de 
uma só vez~ porque não há possibilidade _d~ pagamento. 

Nissô;a· ásSêssoria do Seilado Federál te.m me dado uma· · 
contribuíçao· extraordinária e a do Tesouro. também. O pes
soal do B3nCo Central ficou de vir aman~ã para_discutir_trt6s 
a matéria, porque, quando atende o Banco Central não atén~e 
o Tesourd ·e qUando atendo o Tesouro e o Banco Central 
não atendo as·Estados. É claro que chegará o momento em 
que o Senado tará de deliberar, mas quero deliberar soÇrc 
alguma coisa que tenha bom -s~nso e que seja posSíbcl os 
Estados pagarem. Por exemplo, hoje quando o pesso~l ao 
Tesouro alegou que a Caixa Econôniicá levaria ta~~os_anos 
para receber, eu tetruquei:·màs b Ministrõ âa ~a-zenda 9_eu 
ao pessoal dá COFINS prazo de quatro anos'? Tantos. Enta~. 
vamos fazer a·s extrapolações e dar aos Estados e Municípios 
o mesmo prazo·dado as empresas priVadas. Esse é um critério 
justo. Então fizemos as extrapolaç6es. Os 9% encaixam aí. 
Entenderam? 

Todavia, ainda há detalhes a aéertar. GOsfarfa'qúe.aq.ue~ 
les que pudessem nos aUxiliasse. Amanhã de manhã, no gabi~ 
nete, farei rei.míões com o pessoâl do Tesouro. Vou convidar 
alguns reprisehtantes das Secretarias de Fazenda çlo? Estados 
que estão aqui para chegarmos a um acordo. -- --- -

(lntreVençlio fora do micr~fo~e. /naudú'el.) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - O relatório do 
Senador foi _distribuído. Estamos distribuindo também uma 
documentação que recebemos hoje do Ministério _9a Fazenda, 
que contém estimativas com amortização de 11%, de 7%, 
de 9%, para que os· Srs. Senadores tenham um número mais 
presente, inClusive em dólar, colocando a receita de cad~ Esta
do. Nesse documento há uma projeção considerando a reali
dade de receita reaJiz3.da. Estamos passando agora à~ mãQs 
do Sr. Senador essas informaçóes, que julgamos muito impor-

tantes. Hâ o limite de 11, de 7 e de 9, também o levantamento 
da receita de todos os Estados c o compotamento com 7. 
com 9 e com 11% 

Então, é mais uma informação. É mais um _adenda aos 
esclarecitnentos do Senador Ronan Tito. 

A:qui há um quadro real de todas as informações e núme
ros de todos os Estados, a dívida consolidada de cada Estado, 
a receita anuaL Então sã_o informações que consideramos inte
ressantes e úteis para a decisão. 

O SR.. RONAN TITO- Isso aqui está perfeito. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Inclusive com 
projcção .de comprometimento não somente no período de 
1Y93,. corno aconteceu, mas em 1994 também. 

OSR. RONAN TITO- V. Ex• fez de quanto porcento? 

Q SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Fiz de 7.9% e 
11 'k:. 

O SR. RONAN' TITO -Está ótimo! 

-Ó SR. PRESIDENTE (João Rocha)- São três, também 
anexando a dívida consolidada doS Estados. A infprmação 
é fornecida pelo Minis~ér~O da Fazenda._S_ão informações.totai

'mente_confiáveis. párque a fonte foi o próprio Tesouro Nacio
'nal.',: · · 

O SR. RONAN TITO- V. EX' observou aqui que ·com 
· 9% fiç<ô\ bastante razoável a rolagem das dívidas? Há exceçãà. 

talvez; _de uns três Estados. 
OSR. PRESIDENTE (João Rocha)- Como V. Ex• colo

cou,. atende o interesse da maioria, não isola interesse. não 
individualiza. Foi mais no contextO geral. Não sacrifica~ corho · 
V. Ex"- disse, nem os Tesouros municipais, estaduais e nem 
o Teso4ro Nacional. 

Vamos mandar tirãr novas cópias, então. 
O SR. RONAN TITO -oSr. Presidente. se V. Ex• quiser 

·marcar para amanhã cedo uma reunião, convocarei o pessoal 
da Fazenda e do Banco_Central para discutirmOs isso. Coloca
mos um .r~presentantc dos Estados e vamos discutir. 
V. Ex• _ac~ita essa propositura? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Tranqüilamente. 
porque o interesse nosso, corllo V. Ex~ já disse, é o de atender 

.em definitivo o interesse maior da União, Estados e Municí
pios. Não há preocupação nenhuma em aprovar lei que ama-
nhã venha acarretar certos problemas. Faremos essa reunião 
amanhã. 

O SR. RONAN.TITO -Sr. Presidente. tenho outro 
assunto. Esse já é um fato con"umado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A sugestão é que 
discutamos isso amanhã' com membros do Ministérios da Fa
zenda e do Banco Central. 

Será uma r~ união· ·aberta aos Senadores, Membros da 
COmiSSão. 

O SR. RONAN TITO - Pode marcar a bora que eu 
çonvoco O" pessoaL oez hõras está bom Para v. Ex·? 

O SR. PRESIDtNTE (João Rocha) --Vamos ver se 
atende o interesse da maioria. 

O SR. (lnaudívéi.). . . 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Não há problema. 

porque não é uma ie-~nião deliberativa; é só de consulta e 
informação. _ _ 

Então fica marc3da para às 10 horas. 
Agradecemos a presença de todos Srs. Senadores e decla

ramos encerrada ... 
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O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, há um problema 
gravíssimo, da maior seriedade! Rolamos, na Comissão c de
pois no plenário, as dívidas de Mato Grosso, Minas Gerais 
e Rio de Janeiro com esse critério de 9% ... 

O SR.- (Inaudível) _ .. . . ... --·· 
O SR. RONAN TITO - Rolamos a dívida de quatro 

Estados com 9%. Não me" lembro quais foram os Estad_Ç>S. 
Sr. Presidente, relateí a dívida de Minas Gerâis de rnernó- -

ria pelo simples.fato-de que 'existia Uf!l ~õ_nSeilso- era IQ% _ 
e passamos para 9%. O parece-r da assessoria veio com 10%: 
-eles tinham razão. Mudei para 9%. Pedi que fossem bater 
para mim. passando para 9%. Por isso, relatei de memór_ia. 
Foi aprovado pelo Senado Fe_deral a rolagem com 9%. Mu1to 
bem, acontece _que, segundo if!tt.:rpretação da Assessoria do 
Banco Central c da Àsscssoria do Senado Federal, qaseadq 
na Emenda Constitucional n" 3, o que era letra do Tesouro 
do Estado teria que ser transformado em outro indexador, 
que, no caso,.seri3 o JNPC. Numa dessas contabilidades, que 
só técnicos de altíssimo nível entendem, transformamos a dívi
da que era em LFT atua_lizadãs para IN~_Ç; em vez de am~r
tizar 9% aumenta o débito em 25%. O Rio Grande do Sul 
dá 60Çé.. Ninguém dá conta: IssO f0(pu6iicãci0 assim. 

Há coisas muito sériasl 
Eu estava relatando, ganhando prazo,-para·que chegasse 

o parecer da Comissão TéCnica.· -
Noventa c um por cento das dívidas do débito consoli

dado, com juros, correçáo monetária. AproVado. 
Chegou, então, o Parecer da Comissão Técnica. Li a 

ementa: "Rolagem da dívida do Estado de Minas Gerais, 
de 91%, valor tal, tal ... ". Assinei e mandei para a Taquigrafia. 

Na ementa, estava escrito rolagem da dívida de 91 %; 
no corpo, a transformação da dívida de Letras do Teso!lrO 
do Estado em INPC. Isso muda o panorama. Por causa da 
Emenda n·.> 3 à Constituição, não regulamentada - que o 
Banco Central" e a consultaria aqui entendem de outro jeito 
-, em vez de dimirlUição há uin aumento da dívida violento 
que Estado nenhum dá conta. Essa Emenda n" 3 é de autoria 
do Deputado José Serra. Nós a subscrevemos. Confesso que 
caí nessa feito pato na lagoa. Mudança de. indexador, para 
mim dá no mesmo. Porém, da forma como foi colocada a 
mudança no indexador, mudaram todos _os valores. 

Pedimos uma consulta - porque ela não está regula
mentada, ela não é auto-aplicável - à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Enquanto a 
referida Comissão não responde- ela disse que essa interpre
tação é complicada- a nossa Assessoria Técnica já colocou 
isso aqui dentro. 

Quero dizer a todos que vou ao plenáriO, amanhã, porque 
não vou aceitar isso. 

O Banco Central é órgão assessor do .Senado Federal 
e a Assessoria do Senado é órgão assessor do Plenário e da_s 
Comissões. --

Quem resolve a questão do endividamento dos _Estados 
- art. 52 da Constituição- é privativament~ g Senado Fede
ral, nos seus incisos VI, VII, VIII etc. Não vq_u aceitar canga~ 
pé, nem do Banco Ceritral, nem da noss_a ass_es_s_oria. _ _- _ " 

Foram relatados quatro projetes COfl? _a~ortização-de 9% 
- isso é o que tem que prevalecer; este.~ o espírito: Já 
disse várias vezes que o espírito vivifica e a_ letra .mata. E 
essa letra da Emenda Constituckmal n~ -3"~cJ.Uase acaba com 
os Estados._Não acaba. porque os Estados não vão dar conta 
de rolar a dívida. Nos primeiros meses, haverá um aumento 
violento, porque a Caixa Econômi.Ca Federal não vai empres
tar dinheiro para aumentar a dívida. 

QSR. PRESIDENTE (João Rocha)- Esse novo exem
plar da Constititíçãõ jâ traz todas as emendas aprovadas. 

O SR. _RONÀN _TITO - Senador Mário Covas, o que 
acontece é que, ao invés de arno~tiZ<,lJ: 9%, tem-se um aumen
to; no Estado de. Mi_nªs _OeraiS O.e_ram 25%; no Estado do 
Rio Grande do Sul 60%. 

Se me perguntarem pot que, rião saberei responder. Só 
aprendi Matemática até Regra de Três. Toda~ia, quando entra 
na Matemática ComputaciOnal, eu não entendo. Pega-~e a 
diferença dos indexadores de quando iniciou a dívida; d.e lá 
para cá, houve uma diferença, em média de 2%. 

Vou recorrer à Taqi.Jigtafía :_o que o Plenário do Senado 
votou foi rolagem da dívida de 9% sobre. a dívida consolidada. 
Só iSsO. 

O SR. PRESIDENTE (Joãq Rocha) - Confirmamos 
a reunião para amanhã, sugerida pelo Senador Ronan Tito, 
às 10 horas da manhã, com o Banco Central, com o Ministério 
da Fazenda. Será uma reunião informal, de_ esclarecimento, 
não para votação. Já pedimos providências à assessoria no 
sentidode_c_o_~~e__guit daQos nítidos para a reunião de amanhã. 

Agradecemos a presença de todos. 
Está encerrada a reunião. 

(Le~>anta~se: a reunião às 18 horas e 20 minutos.) 

2~ Reunião especial realizada 
em 13 de janeiro de 1994, às 10 horas e 30 minutos 

Às onze horas do_ dia treze de janeiro de mil novecentos 
e noventa e quatro, na sala de r~uniões da Comissão de Assun
tos Económicos, Ala Senador Alexandre Costa do_ Senado 
Federal, reúne-se. a Comissão de_ Assuntos Económi~os sob 
a Presidência do Senador João Rocha e. com a pres~nça _.dos 
seguiD.tes Senadores: Ronan Tito., Josaphat Marinho, V~lmir 
Campelo e José Fogaça e: dos repr~entantes do Banco Centra~ 
do Brasil. Mínistério da Fazenda, Assçssoria do Senado Fede
ral, e, ainda dos representantes das Secret'!rias de F_azenda 
dos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sl)L Q Senhor 

--Pi-esidente_declara abe!tõs os trabalhos, dispensando a _leitura 
da ata da reunião anterior, que. é dada como aprovada.o A 
seguir passa-se à discussão do Anteprojeto de Resolução desti
nado a substituir a Resolução Jl\'1 36/92 do Senado Federal 
que dispõe sobre o endividamento dos Estados, Municípios 
e Distrito Federal. Discussão do Anteprojeto de Projeto de 
Resolução destinado a substituir a Resolução n\' 36/92 do Sena~ 
do Federal que tem corno Relator o Senhor Senador Ronan 
Tito. A matéria foi amplamente discutida por todos os pr~sen
tes. Por determinação do Senhor Presidente as notas taqUigr~
ficas do debate deverão ser encaminhadas a todos os_ demais 
membros da Comissão para que_Suas Excelências tomem co-
nhecimento prévio das sugestões encaminhadas ao .Senhor 
Relator da matéria, para que devidamente instruídos do assun
to possam discuti-la e votá-la na próxima reunião da Comissão, 
terça-feira. dia 18 do corrente, às 16 horas e trinta minutos. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 
encerrados os trabalhos, lavrando eu. Francisco Guilherme 
Thees Ribeiro, Secretário eventual. a presente Ata que, lida 
e aprovada, vai à publicação em conjunto com as notas tacjui
gráficas. -Senador João Rocha, Presidente da Comissão. 

(inicio da Reunião s~m g_r:ayc:_ção.) . . 
RONÀN TITO - ... Estados, pelo DIStnto Federai, 

Municípios a serem fixados nesta Resolução. Isso se· tefere 
ao art. 52, da Constituição, nos seus.itens 15, 16 e 17 
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É privativo do Senado Federal as normas.criadas para ... 
Para os efeitos dessa resolução compreende-se como ope

ração de crédito toda e qualquer obrigação de_corrente de 
fin-anciamento de empréstimos. inclusive arrendam-ento mer
cantil e a concessão de qualquer garantia que represente com
promissos assumidos com credores situidos no P3ís ou no 
exterior. 

§ 2~' Considera-se financiamento ou empréstimo a emis
são ou aceite -âe títulos da dívida pública e a celebraão de 
contratos que fixem em valores mutuados ou financiados, ou 
prazos ou valores de desembolso ou amortização, bem como 
os seus adüintainC-ntos- que elevem ~ais valores ou modifiquem 
tais prazos. . 

§ 3\' Assunção de- quando tiverem "QU<1lquer dúvida por 
favor interrompam imediatamente. -

O SR. PRESIDENTE( João Rocha)2Ô as~~rito é àdita-
mento? V. Ex~ Falou nos mutuários. · 

O SR. RONAN TITO~ É aditament~: É er~o de lo~u
ção. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Não, mas aqui 
está adiantamento. 

O SR. RONAN TITO- Mas é ;'d((;ri;e-;;t~ 
§ 3•! A assunção de dívidas pelos Estados, Distrito Fede-_ 

rale Municípios equipara-se às operações de crédito definidas 
neste artigo, para efeito Oe apuração nos limites tratados nesta 
resolução. - - - - -

Art. 2~' A celebração de operação de crédito interno 
ou externo. inclusive a concessã:o de qualquer garantia pelos 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios e suas autarquias 
somente será efetuada: 

I- se a entidade tomadOra e a entidade garantidora esti
verem adimplentes junto aO Prog~:ama de Integração Social 
e Programa de Formação do Património do Servidor Público 
- PIS/PASEP, ou Fundos de Investimento SociaL Contri
buição Social, para finaciamento da seguridade social, Insti
tuto Nacional de Seguro Social- INSS- ao Fundo de Garan
tia por Tempo de Serviço - FGTS....:........ às instltU:íçOes integran
tes do Sistema Financeiro NacioÍlal e aos financiadores exter
nos em opetãÇôeS ·garantidas pela União. Em suma, :adim
plência totaJ; se dever ao viziriho, não pode pegar; 

II- com autorização específica do ó_rgão Legislativo, de 
Estado, Distrito Federal ou do Município, conforme o caso; 

III- após o parecer técnico do Banco Central do Brasil, 
relativamente ao cumprimento do disposto nos arts. 3" e 4''. 
desta res_olução, no prazo de até 10 dias úteis. contados da 
data da entrada da solicitação; -

IV- após a autorização prêvia do Senado Federal, nos 
casos de operação de crédito externo de~elevação temporária 
de limites previstos no art. 10. e de emissão de títulos da 
dívida pública previstos no art. 15 desta resOlUÇão. 

CAPÍTULO II 
Dos limites das operações de crédito 

Art. 3" As operações de crédito da dívida fundada, rea
lizadas pelos Estados. Distrito Federal, pelos M"unicípios e 
as suas autarquias, em um exercício, não póderão exceder
o montante das despesas de capital fixadas na Lei Orçamen
tária anual correspondente, ou em créditos suplementares ou 
especiais. com a finalidade precisa aprovadas pelo Poder Le
gislativo, por maioria abSoluta, observado o disposto nesta 
resolução. 

O SR. DONATO- Neste artigo aqui tenho um comen
tário. Queria que v. s• explicasse por quê? 

O SR. RONAN TITO -Tenho dois comentários aquL 

O SR. CARLOS AUGUSTO BEZERRA - Esse arL 
3'', na verdade, ele apenas copia o art. 167, inciso lli, da 
Constituição, que determina a situação da operação de crédi
to. E, na verdade, a operação de crédito seria abrangente, 
incluiria a operação com a dívida fundada e ARO ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -É dívida mobi
liária? 

O SR. CARLOS AUGUSTO BEZERRA-Dívida mo
biliáría c ARO. e dívida fundada. No caso em que ao colocar 
somente a dívida fundada estaria restringindo o cjue a Consti
tuição falou sobre a operação de crédito. Entendemos que 
isso fere ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Vamos ouvir 
a opinião do Relator. 

O SR. RONAN TITO - Bom, no entendimento do 
assessor. a dívida fundada não abrange ARO e o quê_? 

O SR. CARLOS AUGUSTO BEzERRA -Da dívida 
mobilíária. No caso é o seguinte, a operação de crédito irtclui
ria todo tipo de operação. Quando se coloca isso restringindo 
a dívida fundada, então no caso haveria a ... 

_ · O SR. - O operador então está_ pedindo, que cada vez 
que a gente use da palavra se identifique para facilitar_~ep9is 
qualquer registro. 

O SR. CARLOS AUGUSTO BEZERRA- Carlos Au
gusto Bezerra, da Assessoria do Senado. EntãO, a introdução 
da expressão dívida fundada restringiria o conteito coriStitU- -
cional da operação de crédito. seria essa ... 

O SR. --Ela ficaria limitada, reSti"ita. 

O.SR. CARLOS AUGUSTO BEZERRA -Na verda
de, seria uma interpretação ou uma restrição do texto constitu
cional, o que acho que não cabe, numa resolução do Senado. 

O SR. RONAN TITO -É, não pode: . 

O SR. CARLOS AUGUSTO BEZERRA- NÁO PO
DE. 

O SR. -Então, como seria esta redação? As operações 
de crédito, tiraria o resto? 

O SR.- É só retirar. .. operações de crédito .. -

0 SR. - Só que aí deixa-se de fora a ARO e a dívida 
mobiliária quita. Até 1999 dá para ... 

O SR. -Pois é, mas a pergunta ... 

O SR. - A minha intenção é porque a ARO é uma 
situação bem específica. É para deixar a ARO de fora. 

O SR. RONAN TITO -A ARO é uma operação muito 
limitada, por pouco prazo e já está superlimitada por todas 
as resoluções. Estamos limitando mais aqui nesta resolução, 
porque a ARO não pode ser feita no último ano de mandato, 
não pode execeder uma série de limites. Ela é uma antecipação 
de receita por pouco tempo e que, normalmente, o Banco 
Central, com sua burocracia, esplêndida burocracia, sempre 
"catimba" a ARO. Tirar uma· _ARO aqui no Banco_ Central, 
hoje em dia, é quase impossível. 

O SR. -Então ficaria as operações de crédito. 
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O SR. - Sim, são as opci-3çócs de crédito realizadas. 
Na verdade a nossa preocupação ... 

O SR. - Se o nobre Sr. Relator concorda já faríamos 
essa ... 

O SR. -Gostaria de ouvir o Banco Central e o Ministério 
da Fazenda. 

O SR. -Gostaria que o senhor falasse seu nome. 

O SR. CARLOS AUGUSTO - Carlo> Augusto, do 
Banco Central. A posição do Banco Ccntral,_o cntcndimento 
ê o mesmo da Assessoria do Senado. 

A operação de ARO é uma operação de crédito e tal 
como está colocado na Constituição, o disposüivo como r~qi
gido aqui nesta resolução, no art. 3", iria afdar o limite qUe 
está definido na Constituição~ A Constituição diz que o mon
tante das operações de crédito, quer dizer. não há questão 
de 
mérito, a questão é que a Constituição detei-niiriâ. 

O SR. RONAN TifO -É un1a questãofeg~I eint~~nspo· 
nível. Tem toda razão, é constifuciónal e acabou. Uma resolu
ção não pode ultrapassar os limites ... 

O SR:- Sem dtivida, nada a cÕmeni;,tr .. 

O SR. -Então, como seria a redação? '"As operações__ 
de crédito realizadas ... " eliminaríamos a dNida fundada. 

O SR. RONAN TITO---' Sai. '"As operaçoes de crédito 
realizadas pelos Estados, Distrito Federal, Muriicípios e por 
suas autarquiaS cm Um exercício, n~o pod-erão exceder .. ~·· 
Certo? 

O SR. -Certo. 

O SR. RONANTITO -Sr. RC!atú, entrando no âmago 
da discussão do art. 3~·. se começarmos a pensar_. por exemplo, 
por que a Constituição de 1988 entrou na questão do endivida
mento dos estados e do endividamento externo, que era lais
sez-fair e um laissez-passer, quer dizer. cn~ividava çie _ _gualqucr 
maneira, de qualquer jeito. Che-gamos a um ponto ... :InClusive 
colocamos na ConstituiÇão a auditagem c saímoS por aí. No 
que tange à dívida interna, na verdade, todo o esforço feito 
pelo Tesouro. Pelo Executivo Federal, para conter a inf)ação, 
muitas vezes ficaria frustrado, porque os Estados passãvam 
a emitir. Quer· dizer, a guitarra como o Uso do cachimbo, 
e a guitarra passou a ser usada, não só pelo Executivo Federal, 
mas também os Estados começaram a emitir sem· parar. 

Devo esclarecer que o mercado chegou num determinado 
momento que se _s_entiu saturado e as taxas foram lá_ para 
cima. Hoje assistimos diversOs Estados rolando as suas dívidas 
todo o dia com as taxas lá para cima. 

Houve uma necessidade de criar normas para-esse-endivi
damento interno dos Estados c Munidpíás, para que a guitarra 
voltasse a ficar_ só com o Go_verno Federal. Acont.Gç_ç que 
o Governo Federal tem outros intercss_es na diinínuição dessa 
dívida - foi isso que conversamos ontem. Na questão- da 
dívida mobiliária, dos títulos lançados, isso o Governo Fede
ral, se aumentar ou dimifiiifr um Pouquinho-iúlO ·machuca 
muito. Mas o que está acontecendo é que há interesses, que, 
a meu ver, não são só do Governo Federal, rrias da Nação, 
ou seja, que os Estados comecem a pagar à Caixa Económica 
Federal, ao Banco ·do Brasil,,ao BNDES, m:as, prindp~lmen
te, à Caixa, que é o instruinento que o GOverno F'ederal 
tem para financiamentos de infra-estrutura, de construção de 
casas, etc. 

Ora. se dei_xa~m(_)~ is~o em aberto do jeito que está, as 
dívidas todas colocadas assim. pode ser que o sujeito dê prefe
rência, dentro do limite estabelecido - que seja 9, 11 ou 
7<i~ , seja o que for- a fazer rolar., ao seu bel-talante, dizendo: 
··vamos rolar mais um pouco. A Caixa nós não pagamos. 
hcm como não pagamos ao Banco do Brasil, etc. Assim, vamos 
diminuir a nossa dívida mohi_liá_ria". 

Pois hem; isso contraria o interesse que eu diria da Nação. 
porque o interesse nacional, nesse instante, é que-.-.. porque 
o mercado pode ahsorver mais um pouquinho ou menos um 
pouquinho de títulos. mas a Caixa Económica Federal, nós 
todos sabemos. está sem fundos, está quebrada, e os Estados. 
se pagarem, pdoerão se beneficiar de financiamentos para 
infra-_e_strutura~ água. essas_ coisas todas que estamos sabendo. 

Então, quero consultar a todos sobre como poderíamos 
criar aqui incentivos para que se_ desse preferência para a 
diminuição da dívida, principalmente para com a Caixa Econó
mica Federal. 

_O SR. DONATO -Sr. Presidente. eu poderia colocar 
a situação do... - -

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Declinando seu 
nome por favor ... 

O SR. DONATO - Donato, do Rio Grande do SuL 
Eu poderia colocar o exemplo prático do meu Estado sem 
b~tgar agui por_ 7, 9%, porque, no meu entendimento, qual
quer que seja o limite que se estabeleça- po-de ser até 30% 
-, se tivermos de resgatar a dívida mobiliária, conforme o 
último parecer aqui do. Senado, pelo menos do Ban~o Cen
tral... 

O SR. RONAN TITÓ- Não; isso é impagáveL 

O SR. DONATO~ Você pode estabelecer Iimitesde 
20%, mas quem vai sóbrar são os bancos federais.".Enúio; 
a única forma qUe entendemos- e isso já havíamos até con
versado~ .esse entendimento havia sido combinado nas nego
ciações da Lei n·' 8.727- é que o RiO- Grande do Sul, quanto 
à sua dívida_externa, paga 1,6% de sua receita mensal; encar
gos sociais, que compõem também o limite da administração 
indircta, é zero; e da Lei n\' 7.976, 1,1%. Assim, soma-se 
2. 7%. 

Rolando a dívdia pC!a Lei n"' S.ii?. que São os-bancos 
federais da administração direta, temos 1,1%. TodaVia, pode
ríamos considerar que o Estado também vem assumindo a 
administração indireta, o que daria 3,1 %. Somando essas dívi
das. fora a dívida mobiliáfia, chegaríarrios a 6,5%. _ 

De dívida mobiliária, na situação dos 10%, o Est3do 
do Rio Grande do Sul resgata, em termos mensais, 3,2% 
da sua re_ceita, mais o custo adicional que está por fora, que 
é caixa, o que diariamente dá m<;tis 2,7% ao mês. -

Então, se definirmos o limite em 9% e nâo tivermo~ 
um freio para resgatar a dívida mobiliária, pagaremos, fora 
a Lei n" 8.727, no Rio Q~ande do Sul, 3,4%; se estabelecermos 
um limite de 9% e rião tivermos -freio na dívída mobiliária. 
esta poderá chegar a 10, 12. 15%. 

Com os 10% somados aos 3,4%, o Esta-do, efetivamente, 
paga 13,4%, mesmo que o limite seja de 1% da receita total 
líq~ida, quer dizer, o limite de que estamos tratando aqui 
é bobagem. 

_ A lei d_~fine_ que, depois ~e pagas todas essas dívidas, 
é que se vai ver se estamos acima do limite ou não. Se estiver
mos acima do limite, os _bancos federais serão rolados por 
mais 20 anos, ou seja, sobra para os bancos federais. 
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No nosso entendimento devemos fazer o segu-inte: pagar 
os 3.47c; mais 3,1 %, pegamos os bancos federais, que dá 
1,1%, ou então com as estatais: 3,4%, o que daria 6,5%. 
Aí vejo quanto falta para 9% e completo isso através do 
resgate da dívida mobiliária, que, no nosso entendimento, 
pela Emenda Constitucional n·' 3, art. 5'-'. dá para ser rolada 
em até lOOo/c do seu montante. Então, nesse caso, resgata· 
ríarnos2,5%, que pode rcpresentar9% .8% dos títulos quando 
do vencimento finaL Isso, no meu entendimento, salva os 
bancos federais e complementamos o limite pela dívida mobi· 
liária. Senão, o limite não tem prática para Estados como 
Minas Gerais - e .falei ainda ho jc com o Luiz em Minas 
Gerais -,--São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro_; 
o limite seria inócuo para dós. Não adianta estarmos brigando 
por7%, por 9%, porque, se mandarem resgatar 15% da recei· 
ta em dívida mobiliária, estaremos aí bfigando por na-da. E 
os abancos_ federais ficam sem receber por 20 anos. 

O SR. FUADE- Eu _gostaria de fazer uma observação. 
Sou do Ministério da Fazenda. Todos nós somos pessoas expe· 
cientes. Muitos de nós já fomos empresários, outros ainda 
somo~ empresários. Já fomos diretores financeiros de empre
sas e de estados c municípios. 

Todos nós sabemos que dívida, quando você compara 
o que você tem a pagar com o que tem a receber e não 
é compatível a conta, e o dinheiro não dá para pagar, a gente 
escolhe pagar a dívida mais barata, escolhe não pagar a que 
custa menos c a que tem menos garantia. Pago a majs cara 
e a que o credor me incomoda mais. 

Ora, a Caixa Econômica n~sse elo é o mais frágil, porque 
as garantias da Caixa Económica são: elevatória de esgoto 
não sei onde, casa popular do conjunto habitacional não sei 
o quê: o sistema de saneamento da rua não sei o quê, como 
é que. vou buscar esse dinheiro, vai resgatar essa dívida. Vim 
aqui buscar, o senhor pode levar essa elevatória de esgoto 
aqui da cidade de Uberlãndia que está financiada. 

Segundo, os juros da Caixa EcônõiniCa Federal são os 
mais baixos_, ~la cobra o juro subsidiado. Essa é a função 
da Caixa: Também vale para o BNDES, que também tem 
recursos .de fínanciamento de infra-estru_tu:ra. Então, se falar 
hoje em competir para o Secretário de FaLenda de um Estado 
entre o que pagar, ele vai optar, logicamente, em pagar a 
dívida,mais cara que a dívida com os bancos, que a dívida 
em que o credor vai atrás dele, cobra, bate na porta e incomo
da. A dívida com a Caixa, isso depois o Governo encontrará 
urna solução. 

Por conta dessas medidas, historicamente, foram cres· 
cendo as inadimplências junto a esses bancos federais._ Só 
que a Caixa Económica ... a gente fala Caixa porque o volume 
do recurso concentrado na Caixa, mas isso vale para todos 
os bancos federais. 

O SR. - São 90% taxas, não é. 

O SR. DONATO- Talvez não chegue a isso .. 

O SR.- 85-199% 

O SR. DONATO - 85%, 90%. A Caixa Económica, 
historicamente, foi e é o grande instrumento de financiamento 
dos Municípios e dos E~tados. Traz agilidade para o $anca· 
menta, de infra·cstrutura básica. Ora, o que aconteceu é que 
paramos de pagar a Caixa Ecq_iiómica. O volume de inadim· 
plência da Caixa Económica atingiu limites muito grandes 
e mesmo assim ela continuou emprestando, c a União conti-

nuou emprestando, mas a Caixa pára porque acabou o di· 
nhciro. 

Nesse momento, a União chega e diz temos a história 
de dívida antiga muito complicada._ As dívidas com os bancos 
fedei'ais é uma história complicada c que nunca foi controlada 
efetivamente, porque cada Secretário de Fazenda que chc_ga, 
cada Governo que chega, logicamente tem o interesse de fazer 
suas obras, é para isso. Ctiãr as suas novas oportunidades 
de emprego e precisa de dinheiro, vai buscar na Caixa, vai 
buscar no BNDES. 

A lei nõ' 8.727 veio com ó objetivo de dar uma saneada 
nesse passado c encontrar um fórmula em que todos os Estados 
e municípios que são devedores desses grandes bancos possam 
encontrar uma fórmula razoáv_el de fazer pagamento. Não 
foi, em momento nenhum, imposto- e todos os Secretários 
de Fazenda que participaram das negociações, os assessores, 
os Governadores podem testemunhar isso. A União. em mo
mento algum, quis onerar o Estado na sua posição mais forte. 

Então, digo: precisamos encontrar uma fórmula de prote
ger os Estados. O Rio Grande do Sul tem uma propo~ta. 
São Paulo tem uma proposta e Minas de alguma forma. As 
propostas são apresentadas normalmene de fixar dentro do 
limite, um limite para a dívida mobiliária. Uma outra alterna· 
tiva é de que a própria lei fizesse uma inversão de prioridades 
no sentido de dizer, primeiro paga aos bancos federais c, 
depois o que sobrar, para ... 

Ontem estive conversando com o :Senador, a. primeira 
impressão que isso precisaria ser feito não por uma resolução 
do Senado, porque estaria alterando a lei, mas ... 

O SR. RONAN TITO- Não sei, com toda sinceridade, 
e isso agora consulto os doutos do Direito, se estaríamos 
ferindo alguma lei se __ colocássemos essa prioridade para o 
pagamento, vamos dizer, dessa dívida que, como disse muito 
bem V. S", por que os Estados e os Municípios vão querer 
pagar dívida da Caixa Econômica se os juros são baixíssimos, 
não tem hipoteca, não tem garantia. Vai correr para banco 
particular que cada vez mais aumenta os juros e com isso 
o País fica sem instrumento de fundos para fazer financiamento 
justamente na área de infra·estrutura que é tão carente, todo 
esse nosso interior do País. 

Não sei, acho que podemos pcrcentualizar sim, e colocar 
dentro da resolução a prioridade para os pagamentos, se va
mos estabelecer o limite de 9%. 

Podemos - e essa é a função precípua dessa resolução 
-acho que podemos, pois quem pode o mais pode o menos. 
Se podermos determinar que é tanto que vai se pagar, ou 
abater da dívida_, ou amortizar da dívida, podemos dizer, prio· 
ritariamente, Caixa Econômica Federal é tantos por cento 
ou dívidas aos organismos. 

Não vejo i[Jconveiniente, a menos que alguém possa ver. 
Eu devo dizer que não via essa questão da dívida fundada 
no art. 5" que conflita com a Constituição. Acabou. Se conflita 
com a Constituição tem que tirar. 

O SR. - Com relação à dívida fundada, acho que fica 
corrigida no art. 11, em que as operações por antecipação 
de receita orçamentária ficam consideradas como extralimite. 

Então, acho que está resolvido. Pode ... 

O SR. RONAN TITO- art. 11? 

O SR.- Sim. Já que está extralirnite, acho que não ... 

O SR. RONAN TITO -O problema é que temos umas 
cinco propostas dessas. 
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O SR. -Estou com essa que recebi agora. 

O SR.- Você fala o art. 11? 

O SR. - Está dizendo o seiuinte: "Os limites- fixidos 
no art. 4" desta resolução, não se apliCam às--operações de 
crédito por antecipação de receitas... ---- - - --

0 SR. RONAN TITO - É o art. 11 sim. Diz:_ ··os 
limites fixados no art. 4\' dessa Resolução não se aplicam às 
operações de crédito por antecipação da receita orçamentária 
autorizada por lei. 

O SR. _,Não, acho que fica ressalvada ... Sim, tudo 
bem, mas a preocupação dos 'Estados é exatamente ... 

O SR. RONAN TITO -Mas, podemos retirar dívida 
fundada daqui sem prejuízo algum da resolução e deixar O 
art. 11. 

O SR. -Com relação à interpretação, se fere a legisla
ção, se o Senado pode estabelecer a prioridade dos __ paga
mentos, para mim, é de única e exclusiva competência do 
Senado dizer quanto os Estados devem resgatar de dívida 
mobiliária. 

Então, estabelece-se que vocês pagam primeiro os bancos 
estaduais e complementam o limite definido e, no caso, fica 
um resgate de dívida mobiliária flexível. Um estado vai ter 
mais e o outro menos e completa até o limite. 

Entendo que pela flexibilização e por ser de COmpetência 
do Senado, ele define quanto cada Estado deve resgatar. Quer 
dizer, paga primeiro· a dívida com os bancos federais e comple
menta com a dívida mobiliária. 

O que eu acho que pesa nesta questão é à resgate de 
dívida mobiliária, porque se rCsgata mais ou ~e!JOS. 

O SR. RONAN TITO- O que é que· o Banco Central 
do Brasil pensa sobre o assunto? 

O SR. CARLOS AUGUSTO -No caso, voltamos ao 
ponto de que o Banco Central tem registrado de_s?e que saiu 
a Emenda Constitucional n" 3: o império, a emenda sobre 
esse assunto. 

O entendimento do Banco Central é que enquanto não 
se definir, seja através de uma outra emenda ou se os juristas 
encontrarem uma outra linha de argumentação, o- que temos 
é que a parcela "rolável'' da dívida mobílílária é o principal 
devidamente corrigido. 

A diferença para o valor de resgate, a cada momento, 
é o que entendemos como sendo o encargo. No caso, toda 
a dívida mobiliária dos Estados e Municípios está em LFT. 
Então, ela existe âesâe a eniisSão do título d~ _valor um até 
o resgate, quando surge um valor financeiro com ·a incorpo- -
ração da taxa overnight porqc assim é que é a regra-de remune-
ração do título. . --

0 que o Banco Central tem praticado e encaminhado 
ao Senado é dizer: "olha, o principal um, corrigimos pelo 
INPC, porque a resolução do Senado faz referência ã.o INPC ... 

O SR. RONAN TITO -Vou cortar um pouco o seu 
raciocínio ... Gostaria que o senhor me cXÍ)TícasS·e O seguinte: 
o senhor troca os indexadores e muda substancialmente o 
valor. Por quê'? - -

Da matemática computacional entendo pou~q _porque _fui 
somente até a regra de três simples e coniposta. Mas, onde 
é que está esse milagre que, no momento em que mudamos 
o indexador é- em primeiro lugar, a Emenda Ç~?nstitucional 
n? 3 não foi regulamentada e, segundo, fizemos-uma consulta 

à Comissão de_Constituição, Justiça e Cidadania 9-o Senado 
que aínda não resolveu, mas se resolver, será impraticável. 

Do jeito que o Banco Central e a Assessoria do Senado 
pensam, vamos cair na lei que não é lei jurídica, é Lei natural: 
ao impossível ninguém é obrigado. Qual é o Estad,9 que pode 
rolar? Todos ficarão inadimplentes? Será que é isso que querew 
mos? 

O SR. CARLOS AUGUSTO BEZERRA - O ponto 
que derivou da Emenda Constitucional n" 3 foi a intenção 
de que houvesse o pagamento dos encargos._ Esse _gue é o 
aspecto principaL Quando se defiite principal devidamente 
corrigido, toda a filosofia de indexação, todos os aspectos 
associados à indexação de valores, é pura e simplesmente 
manter o valor patrimonial do título. ()u seja, existe u~a 
emenda que, para o Banco Central, o entendimento é o s_eguinw 
te: rola o principal e paga-se o encargo. No caso da LFT, 
o encargo deriva da diferença do valor financeiro na data 
do resgate para o principal, corridigo pelo indexador. 

Isso, por outro lado, e aí talvez contestando um pouco 
as contas que o representante do Rio Grande do Sul coloca, 
os pareceres que temos enviado ao Senado Federal envolvem, 
em geral, títulos emitidos em 1~' de janeiro de 89, onde ficou 
caracterizado um custo de dívida mobiliáría abaixo de 12%.
Os Estados, mUitaS vezes, ficam: dízencto como é que-vai rolar 
68%? Mas é um título cfe 5 anos._ O encargo é de 32%_ em 
5 anos. -É abaixo de 12% constitucional o juro real que está 
envolvido. Mas na medida em que existe uma regra da Emenda 
Constitucional n'' 3, que define que até 99 é proibida a emissão 
de novos títulos: já é uma re_striç_ão bastante razoável. 

O SR. RONAN TITO- Perfeito. Acho que está per-
feito. --

0 SR. -Qualquer outra ... Agora, o problema com 
que nos defrontamos e aí para o Banco Central, ficamos sejp 

_ espaço, é que temos que, rigorosamente, obedecer ao que 
determina a Emenda Constitucional: encaminhar ao SemidO~ 
até uma d~cisão eventualmente do próprio Senado nos orien
tando, e dizer o seguinte: olha. o principal devidamente corri
gido, segundo ... 

O SR. RONAN TITO- As obrigações? É isso? . 

O SR. - -Das ohrlgaÇões. Ê.- b- êfitéi-io deve ser esse. 
E o Banco Central vai aplicar. Agora, o nosso entendimento 
é que, no caso das LFT, é coirigir o valor de einissão do. 
papel por um indexador e a diferença é considerada encargo. 
logo, não é ''rolável". No caso dos títulos de 89, isso envolve 
um resgate, quer dizer, entenda-se um encargo de 32%, mas 
que não é nada associad9 a 32% ao ano;oomo volta e, meia, 
ouvimos falar por aí. E de 32% num perfodo de 5 anos. 
Isso envolve uma taxa de juro real, no caso desses títulos, 
em que tivemos, em 89, taxa alta; em 90, taxa baixa; em 
91, alta; em 92, alta. Mas nesse período, é abaixo de 12%. 
Agora, para dar a seqüência a essa questão da Lei n" 8.727, 
tem que haver uma definição à luz da Emenda Constitucional 
n~ 3, do que que é o encargo. Se chegar à Lei n~ 8.727 e 
disser que o encargo vai ter esse tratamentO, sem ·que haja 
uma definição em torno do que é encargo à luz da Emenda 
Constitucional ri" 3, continuamOs no impasse. 

O SR FUADE -Dá licença um pouquinho, Carlos 
Augusto. É Fuade do Mi"nistério da Fazenda. 

Acho que temos uma situação aqui que é uma situação 
interessante: se, na Resoluç.ão !(}6, agora, nesta_;tlteração 
aqui, ficar mantida ou colocada essa restrição de que acabá-
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vamos de falar. que é: primeiro paga aos Bancos Federais 
e depois paga a dívida mobiliária, de certo modo, o _Senado 
definiu Um limite para pagamento da dívida mobiliária. Ora. 
aí há urna contradição com todo_ esse pr9cesso de dívida mobi
liária qUe já exiSte que hoje o-BanCo Central. por exemplo. 
propomos rolar 90%; o Senado autoriza rolar 90%. Ora, a 
partir do momento que tiver essa resolução, isso acabou de 
ter finalidade porque, quando o Senado tiver decidido numa 
resolução prévia que o limite da rolagem será no máximo. 
digamos, um pcrcentúal-"x" de 9%~__g_uer dizer, de 3, _4, 5%. 
criou-se. automaticam·ente. um colchão de liquide~ dentro 
da rolâgem da dívida mobiliária. Ora. se o Banco··central 
tem o entendimento de que esse colchão é impossível de ser 
atendido, porque tem uma emenda que restringe, estaríamos. 
se aprovando essas medidas, criando um contingenciamento 
de discuSsão _entre: a Emenda Constitucional e' a -Resolução 
do Senado. Po-r quê? Porque o Senado ~staria previamente 
determinando que o Estado só pode apagar de sua receita 
líquida, digamos, 3, 4, ou 5% p~ra a !Oiagem da dívida mobi
liária. Se o Banco Central tem 11:ma posição, ou se a Emenda 
Coristitudonal determina que· tem que rolar um outro valor 
fixo", há urna contradição. 

Peço desculpas por não entender muito bem como é que 
funciona esse procesSo aSsiin. Mas VOu ser práti~o e di~r 
o seguinte: acho que existe urila SituaçãO de dificuldade de 
entendimento entre o órgão do Poder E_xecutiVo, Ministério 
da Fazenda, Banco Central, a Assessoria do Senado e os 
Estados. com relação a esse entendimento do que é que vale_ 
com relação à Emenda n'' 3, com relação a iss-o. No Primeir~:) 
momento em que sehtarrtos ali na frente percebi logO. be 
irne,diato,_ o Banco Central tem urna posição, a emenda vale 
é assim. A Assessoria do Senado diz assim: espera úm pouqui
nho, tem mais essa manobra que você não viu; os Estados 
dizein: tem isso. Não sei como é que seria_ o procedimento 
forffial e correto. mas penso que predsilrfamos colocar os 
técnicos sentados e chegar a uma_ posição qüe atenda aos 
inte'resses dos Estados, atenda ao interesse do Banco Central 
de controle de coordenaç~o e cumpra as determinações consti
tucionais. 

O SR .. RONAN TITO- Perfeito. Acontece, Dr. Fuadc, 
que temos dúvidas aliás, não são JUrídicas- quanto à interpre
tação da Emenda Constitucional n'-' 3, são práticas de exeqüibi
lidade. Se formos levar ao pé da letra o que está escrito aqui 
é um impasse, agora, é um impassse nos Estados que estão 
podendo atender aos seus compromissos, ou seja, os Estados 
adimplentcs, porque, nos inadimplentes, não precisamos disso 
aqui. Falo 4 Estados aqui, você pode fazer emenda, não fazer 
emenda, não têm condição, quer dizer, um di_a de_ juízo, o 
Governo Federal vai ter que acertar com esses Estados, vai 
ter que acertar. Agora, a Emenda Constitucional n" 3, se 
pegarmos aqui, é no art. 59 da Emenda Constitucional. 

"Até 31 de dezembro de 1999, os Estados, o Dis
trito Federal e os Municípios somente poderão emitir 
títulos da dívida pública no montante necessário ao 
refinanciamento do principal e devídãmente atualiza
das suas obrigações representadas por essa espécie de 
título, ressalvado o disposto no art. 33, § 2~" 

São os precatórios. Tudo bem. Pois até a limitaçã_o_de 
emitir os títulos, até 99 não se pode, agora, n~ rolagem dos 
títulos e aí é que a minha inteligência claúdTCa, mas é normal, 

·ela claudica sempre, quando se tran~forma o débito que estava 
eiJI LFT, Letras do Tesouro do Estado num indexador, no 

INPC, aí, há um choque, não sei por que há, mas. nessa 
mudan_ça, não está o Rio Grande do_ Sul,_ não são todos os 
Estados, não dá para pagar. não dá para resgatar, resgatamos 
esse primeiro que foi rolado, e, por outro lado, tenho uma 
queixa grave agora para fazer, fiz aqui na ausência. Agora. 
quero fazer na presença da nossa Assessoria do Senado. 

O que aprovamos no plenário do Senado foi a rolagem 
da dívida com o abatimento de 9%. com amortização de 9%-. 
A emenda estava assim. o corpo nãó estav·a, e isso foi publi
cado dessa maneira. Como é que vamos resolver isso? 

O SR. RONAN TITO - Ah! não é o Banco Central. 
Eu gostada de deixar muito claro: o Banco Central é órgão 
assessor na questão da dívida interha, e assessoria é acessória, 
o que decide o Plenário é que deve contar. Ou não? O~ 
o art. 52 da Constituição não está valendo mais _nada?_ E 
privativo do Senado Federal. O que o Plenário dO Senado 
resolveu. no que tange às 4 dívidas aqui foi uma amortização 
de 9%. e a ementa está assim. E o pior que, do Estado de 
Minas Gerais,_só recebi para assinar depois do parecer prola
tado pela nossa Assessoria, conferi a ementa, confio, até aque
le dia confiava plenamente na nossa Assessoria. e o ·que dizia 
a ementa. dizia que era a rolagern de 9%, n1as no corpo. 
transforma as Letras do Tesouro em INPC c aí não rola 9%. 
aumenta a rolagem para 25%, mais ou menos. 

O SR. - Para 55% para Minas, 50%, também para 
Minas Gera.is,'e a nossa projeção até m;:~io~ qUe é o- j)t6ximo 
vencimento, vai ser de 60%. 

O SR. RONAN TITO - E aí os Estados vão todos 
de roldão, porque não têm capaCidade, talvez, rolem o primei
ro lote de títulos, rolem o segundo e, depois, arrebenta tudo, 
agora, arrebentam todos. Teremos que ... 

O SR. ORLANDO LEiTE- Senador Ronan Tito, com 
sua licença. É_ Orlando Leite de Castro. da Assessoria do 
Senado. 

Não tenho, procuração para falar em nome da ASsessoria, 
mas, de qualquer maneira, eu gostaria de lhe dizer urna coisa 
sobre a qual tenho certeza absoluta, que não existe nada mais 
soberano do que a decisão do Plenário, inclusive,_ ontem~ 
já discutimos que, de uma forma ÇlU de outra, ou por uma 
retificação, e conseqüente republicação, ou por urha re·publi
cação simples, com certeza, vamos fazer valer a decisão de 
Plenário na forma do desejo, do intuito dos Parlamentares, 
e quanto a isso o senhor não tenha dúvida de que, eventual
mente, em função do texto estar discordante, a manifestação 
final, que vai valer será a que contiver o que a ementa contemw 
piava, o texto contemplará também quer exista parecer ou 
não, quer exista posição do Banco Central ou não. Não há 
vontade mais soberana do que aquela que o Plenário do Sena
do decidiu. V. Ex~ pode ficar tranqüilo com relação aos casos 
onde .houve a ~ivergência, porque a decisão do Plenário será 
respeitada e manifestada por uma republicação. 

O ·sR. RONAN TITO ~É diSso queprecisámos. Falei
com a Diretorã dã Assessoria.-D~ Herzeleide, que disse que 
precisaria ver cÓinO faria. Enquanto isso, há um ônus para 
aqueles que estão girando a sua dívida. São Paulo e Rio Gran
de do Sul ainda_não_,_porque não têm títulos ~encíveis, ma~ 
os títulos estão chegando. Porém, Mato Gro~so, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e Ceará, não faço outra coisa a não ser atender 

·telefonema. De repente Virei o dono da dívida dessas pessoas, 
o gerente; não tenho nada com isso. 
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Precisamos republicar imediatmaenú~. Aliás, tinha marM 
cado às 10h30inii1 ..:.._ não é mais posslvel - com o Presidente 
do Senado, para saber como ficará esta situação, o Plenário 
decide uma coisa e é publicada outra no Diário Oficial. O 
que os Estados têm de cumprir: a publicação no Diário Oficial 
ou a decisão do Senado? 

O SR. DONATO -Senador, gostaria de clarear algumas 
coisas. Quando acham muito expressivo esse diferencial, duM 
rante cinco anos entre INPC c LFT, de 60o/c somente 92, 
tenho demonstrativo. a diferença é de 25%. Isso é em função 
da taxa real praticada hoje, que dá em torno de TR mais 
2% ao mês. Tem um diferencial de 2% que -se acumula durante 
cinco anos. 

Em termos de dólares, o Rio Grande do Sul, em três 
anos, amortizou 300 milhões de dólares entre custo adicional 
e resgate médio da dívida mobiliária. A dívida subiu de 1,2 
bilhão de dólares para 2,2 bilhões de dólares. Quer dizer, 
há um endividamento do Estado não através de investitnentós, 
mas, sim, de repassar recursos ao Sistema Financeiro NacioM 
nal. Essa situação tem de ser frcada. Se o Estado do Rio 
Grande do Sul resgata ... E aí tem mais um detalhe, se a 
taxa de juros mensal é de 2% reais temos um ágio que não 
está computado, que é o desembolso menos mensal. Então, 
o Rio Grande do Sul paga, em média, 5,3 milhões de dólares 
de resgate e 5,2 milhões de dólares de ágio; são 10 milhões 
de dólares. Se o País pudesse reverter a taxa de juros, vamos 
supor, ao invés de 2% reais ao mês para 1 o/c real, a dívida 
mobiliária baixaria 20 inilhões de dôlares, _cresceria menos 
20 milhões de dólares, o dobro do que estamos pagando hoje, 
com todo sacrifício. 

O SR. RONAN TITO -O que sentimos em todos os 
setores é que estamos trabalhando para o Sisferila Financeiro. 
Mas cristalizar isso através de emenda constitucional, através 
de soluções do Senado, que haja uma conivência, uina compla
cência ou até uma cumplicidade do Banco Ceptral com o 
Sistema Financiem, que não haja, que seja isso. -

Na verdade, o que acontece no Brasil, sinceramente é 
que se quer corrigir ditorções de uma política fiscal com polí
tica mo11etária. Estamos copiando dos Estados Unidos e de 
outros países que têm seu sistema fiSCal correto o aumento 
de taxas de juros para corrigir sist~ma fiscal deficitário. Ora, 
aumentam-se taxas de juros para corrigir questão monetária. 
Se há uma alta de inflação pequena e aumenta-se a taxa de 
juros para coibir o mercado, quando há situação fiscal acerta
da. Na verdade. é isto que está aContecendo, queremos acertar 
a questão fiscal através de taxas de juros. ~ ___ a_c_pp_tece o que 
está acontecendo, a inflaçãO sobe, os juros sobem e vamos 
drenando todo o esforço brasileiro da iniciativa privada c 
agora também do Estado para o Sistema Financeiro. E aí? 

O SR. DONATO- Tem outro fator muito' sério néssa 
quest:.lo. O Banco Central ontem puhlicou que, finalmente. 
conseguiu lançar títulns a uma taxa reduzida de 6% ao ano, 
ganhos reais. Bem ahaixo dos Estados. Os Estados não têm 
nenhuma barganha contra isso. Se, no v_encimento, não é 
pago um <ígio. quebra o banco estadual, porque o SENIC 
debita na conta reserva do banco do Estado. Não tem nenhu
ma harganha. É claro que podeRse tentar colocar os títulos, 
a liquidez é grande, c co_nseguir colocar taxas m.c;~orcs, ágio 
menor, porque j<;i tem o custo reaL está embutido no título. 
Com ágio menor, no final do expediente, e::.pecialmente fim 
do ano, essas taxas sobt:m violentamente. Se tiver que apelar 

para um BradeS:Co,- por exemplo, paga-se um âgio de 0,60 
a 0,65. 

Os Estados_ não t~!ll a barganha que o Banco Central 
tem. Sendo assim, defendemos uma outra posição ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra 
o representante do Banco Central. 

O SR. CARLOS AUGUSTO-'- sr:- Donato, acho que 
começamos a discutir política monetária. Penso que temos 
que voltar ao texto. Ainda pertinente a esta questão da E~enM 
da Constitucional n~ 3, superado ísto,o art. 52 da Constituição, 
dá ao Senado Federal todos os mecanismos para fazer os 
ajustes. 

Nos momentos de taxas de juros altas, o Senado tem 
condições de fazer uma regra de rolagem da dívida mo!Jiliária 
de uma maneira. Em outros momentos de taxa~ de juros· 
baixas, o Senado ... Coriw está a Emenda Constitucional n··' 
3, ternos esta dificul~ade. Só para: .. 

O SR. RONAN TITO- Não tem jeito_ a menos que ... 
Ela não está regulamentada não sei se é autoRaplicável -
consultaria o Senador Josaphat Marinho, talvez ele não me 
possa dar a resposta agora-, porque a autOria desta Emenda 
n9 3, no entendimento ela vem do setor financeiro, da sua 
representação maior aqui no COngresso Nacional. Devo con'"" 
fessar que passei batido, assinei esta emenda, votei esta emen
da. Passei batido nisto aí. 

O SR. CARLOS AUGUSTO- Senador. permita-me 
registrar que o Banco Central não teve participação ... 

O SR. RONAN TITO- Tenho certeza disto. Sabemos 
qual foi o parlamentar que encabeçou e que fez as gestões. 
O Banco Central não tem nada a ver com isso. Entretanto·. 
o setor financeiro, em particular aí:.. .- ... 

O SR. CARLOS AUGUSTO-"Temos no Banco Central 
-e podemos encaminhar- uma proposta, pelo menos um 
desenho, de uma emenda constitucional que estaria associada 
com a própria resolução a ser baixada pelo Senado para equaw 
cionar a Lei n~ 8. 727. 

O SR_ RONAN TITO- Isto é muito importante neste 
momento. Sabe por quê? Porque na Revisão Constitucional 
poderíamos não só derrocar a Emenda n'' 3, mas colocar rio 
lugar um instrumento .... Agora, que também não fecQt: a:; 
portas quanto à Emenda n'.> 3 e. como disse muito h~m V. 
S\ que dê esta "flexibilidade. 

Num determinado momento o Senado pode entender que 
ele tem que rolar a dívida não com 97c. mas com 7f':'c c pod<.: 
ter outro momento que vai dizer: vamos at~ a mais. Por qw!? 
Porque temos estas nuanças do mercado que é o 7.-9.-etc: 
Senão, criaria unia regra estática e o computador d~cídiria: 
é tanto, aqui não pode e. acabou. Principalmente num mercado 
louco que estamos vivendo. 

Gostaria e apreciaria muito se o senhor nos mandasse, 
porque todos nós pertencemos a uma mesma coisa que se 
chama .. Governo··- às vezes sou Governo na oposição, mas 
não quero quebrar o Estado. O Governo é circunstancial, 
o Estado é perene. Como Senador tenho obrigação de zelar 
para que este Estado não seja pre.Jmlicado pdas corporações. 
da maneira como está sendo. 

O SR_ CARLOS AUGUSTO -Por conta da Revisão 
Constitucional, entendo que seria um momento adequado pa
ra se proceder a um ajuste desta ordem e o que. ~l!senham~s 
é exatamente transferir para o Senado Federal. a h as, transfenr 
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não, recompor a capacidade do Senado-Federal no que diz 
respeito ao giro da dívida mobiliária. A tradição do Senado 
é definir, atiavCs de resoluçõe$. a_r~g!:_t_tde rolagem d~ çlívida 
mobiliária. - - --

E com isso, seria importante, conseguirmos um desenvol
vimento que chegue no ajuste da rolagem, quer dizer, resolve 
tanto o problema da rolagem, como a adequação desta rola-. 
gem da dívida mobiliária ao· que está definido na Lei n'·' 8.727, 
ou seja, se os encargos da dívida mobiliária serão um colchão, 
se terão um fator fixo, um percentual fixo. Fica aberto todo 
esse espaço para trabalharmos._ _ _ _ _ _ 

Entretanto, com este problema da _emenda constitucio
naL. A taxa da LFT é uma taxa de juros, não é um indexador. 
Indexador é um INPC, IGPDJ, IGPM, FJPE, DIEESE Insis
to aqui,-á-LFT é 'unl.'a.taXa de juios, n8o -é um indexador. 
E é uma taxa de juros nominal, na medida em que se acumula 
entre urna data e outra c o· juro real é derivado da retirada 
de um indexador, deste acumulado _de taxa de juros. 

Entendo realmente que ternos que fazer alg':J_m esforço 
e O-momento da Revisão Constitucional talvez seja o mais 
adequado para superar esse problema que a emenda colocou 
à luz dos rendimentos do Banco Central e para abrir espaço 
para equacionamento da Lei n" 8.727. 

O SR. RONAN TITO _:__Muito obrigado a V, S• Vou 
aguardar isso. Pode remeter ao Pr~sidente da Comissão essa 
idéia, porque algo que não podemos fazer -e que fez muito 
a Constituição de 1988 -é fechar as portas. Não podemos 
fechar as portas para a possibilidade de o País ajustar-se de 
acordo com o mercado nacional e internacional. Penso que 
se devem criar primados na Constiutição que delimitem as 
atividades do Estado, da Nação, da sociedade mas sem fechar 
as portas a isso daqui - as quais são lni.possívieS ·abrii- ...:..:.., 
como acontece com a Emenda n~ 3, que cria condições, mas, 
por outro lado, pretende abruptamente corrigir uma anomalia 
que estamos tentando retificiu, porque tudo isso aqui é a 
tentativa de corrigir-se uma anomalia louca, que é o endivida
mento desordenado; todo mund oemitia, a "guitarra" não 
pertencia mais ao Govenro Federal, mas a todo mundo; "o 
Braz era tesoureiro" e todo mundo passou a fazer festa. 

Quanto à resolução, penso que, enquanto não regulamen
tarmos essa Emenda n" 3, devemos tentar rever. 

O SR. PRESIDENTE (João Rohcha)- V. s· gostaria 
de fazer um esclarecimento? _ 

O SR. ORLANDO LEITE -Senador, já entrando 
novamente no nosso assunto, V. Ex"- colocou a necesSidade 
de, eventualmente, fixarmos nessa nova -resolução uma prioir
dade em relação ã efetivação dos pagarrre-nfbs. -

O SR. RONAN TITO - Peerfeito. 

O SR. ORLANDO LEITE -Já exite uma disciplina 
que foi objeto, inclusive, de apreciação pelo -Congresso, na 
Lei n" 8.727, que é o art. 2~, que fala _que as prioridades 
são a·dívida externa, as negociações da lei n" 7.976 e o FGTS. 
Depois, o serViço da dívida,numa forma de colchão- claro 
que hoje esse colchão é limitado superiormente por algum 
número, que pode ser 100% ou 68% do montante vencido, 
em função da interpretação da Emenda n~ 3. Eventualmente, 
cumprido isso, não excedendo o limite, seria, então, pago; 
e o que excedesse o limite seria rolado em cento e vinte 
prestações mensais consecutivas. Essa disciplina, com certeza, 
não dá uma prioridade absoluta ao comprometimento dos 
pagamentos dos bancos federais. Por outro lado, existe uma 

coisa muito importante que está nessa resolução, que é o 
problema da adimplência. 

O SR. RONAN TITO -Muito bem. Considero corretís· 
sima a Lei n~ 8.727, no seu 3rt. 2'), -quando fala na prioridade 
do pagamento da dívida externa, mesmo pOrqUe hoje não 
precisaria colocar, pois os jllios são os mais baratos de todos, 
disparado. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Tinha que pno-
rizar os juros mais ~ltos. - --- - -- -

O SR. RONAN TITO -Todo mundo prioriza .. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- E pagar a dívida 
interna. 

O SR. - Se V. Ex~ me der licença, Senador. essa priori
dade é - digamos - uma falácia pelo seguinte motivo: as 
rolag~~s do INSS e do Fundo de Garantia são compulsórias. 
Se o Estado não pagar por ·qualquer motivo, ele é retido 
na sua transferência. 

O SR. ORLANDO LEITE - E o art. zo o impede de 
qualquer nova operação. · 

O SR. - Isso. Então, quanto a esse, é obrigatório o 
pagamento. 

O SR. - Exatamente. 
O SR. - O segundo ponto é a Lei n·' 7.976, que foi 

chamada "operaç_ão ponte" e alongou a ponte, que também 
tem como vínculo a retenção do fundo de participação antes 
da remessa. De modo que não tem espaço para a inadim
plência do Estado, porque a hora em que ele ficar inadim
plente a União retém. Depois, vem a dívida externa, que 
tem o mesmo efeito, porque a· União tarp.bém é avalista e 
existe um decreto que manda bloquear a conta se ele não 
pagar. A União _bloqueia e, no dia seguinte, o sujeito paga 
a dívida. Sobram, então, duas dívidas: a dívida mobiliária, 
que é debitada na conta do banco. Ou_ seja, se o Estado 
falar ''Não pago", quebra-se o banco no dia seguinte, porque 
o Banco Central debita da cOnta dele. Sobra, então, essa 
dívida da Caixa Econômica, que está sem pai e sem mãe. 
Ora, o que quero fazer é mudar; quero garantir, _quero dar 
um pai para essà dívida. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Está certo, 
O SR. -Essa é a colocaçá-<L Que-ro iriVe:rter -e-ssa prio"ri

dade, exatamente para proteger a Calxa Económica Federal. 

. .9. SR. DONATO -Neste artigo 2', da Lei no 8.727, 
não foi intenção es~abelecer aqui as prioridades. Até que tenta
mos nessa Lei, e sempre nos disseram que a prioridade tinha 
que ser estabelecida na resolução do Senado._Então, isso foi 
citado mais ou menos aleatoriamente. 

O SR. -Esse ponto não sei avaliar e não sei entender, 
porque é uma questão mais própria de entendimento de leis, 
essas coisas que talvez a Assessoria possa saber. 

Somente digo o seguinte: se o Senado entender que é 
possível por meio de resolução, e a resolução do_ Senador 
Ronan Tito puder fazer isso, dou-me por satisfeito, e vamos 
faZer isso. Se chegarmos à conclusão de que não,e se. eventual
mente for preciSo mudar a lei, penso que podemos levar uma 
sugestão ao Ministro Fernando Henrique Cardoso no sentido 
de propór um novo projeto de lei alterando, ou, se for o 
caso, uma medida mais rápida - uma medida provisória -
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para alterar, se ê que ê preciso; isso se for.o caso, mas estou 
pensando que não é. Acredito que a própria resolução poderá. 

O SR. ORLANDO LEITE - O entendimento nosso 
irikial, salvo melhor juízo, é que realmente uma resolução 
do Senado_ não poderia dispor de maneira contraditória em 
relação ao que está no texto da Lei n" 8.727. 

O SR. RONAN TITO- Mas o que diz a Lei que contra
ria aí a questão da pcrcentualização? 

O SR. ORLANDO LEITE - Ela dispõe que deveriam 
ser computadas a dívida externa paga, ou as dívidas compul
sórias - essas de INPS, FGTS e a renegociação da Lei n·' 
7.976 -. que são as alíneas a e b do § 2" do art. 1", e ~ 
dívida mobiliária. Depois então é que se faria a avãliaçãO 
das dívidas da renegociação da Lei n" 8. 727. conseqüente
mente com a Caixa Económica, Banco do Brasil. 

O SR. DONATO- Co-rno é qUe se dribia essa interpre
tação? 

Você resgata se data o suficiente de dívida rnobiliária, 
que é de competência do Senado, prioriza-se, resgatando me
nos dá-se espaço para pagar aos bancos federais. 

O SR ORLANDO LEITE - Não tenha dúvida; com 
essa interpretação, ficaria ao" discernimento do Senado a possi
bilidade c autoridade para, digamos assim. orientar o fluxo 
de pagamentos num sentido ou no outro, está certo? A inten
ção do Tesouro Nacional é que isso fique preV!amCntC re-gula~ 
mentado, e não que seja analisado caso a caso. 

O SR. FUADE - O Estàdo do Rio Grande do Sul 
e o Estado de São Paulo têm uma proposta que é essa de 
fixar dentro do limite um limite. 0--R~o-Úrl:iide do Sul fala 
em 2%. Dos 11% do-liffiite ou 9%, 2% ·seriaril separados 
para pa.garem a dívida mobiliária. 

Com relação a isso fciiho dois comentários: o primeiro 
é que esses valores só se aplicariam aos Estados que têm 
dívida mobiliária, que não são a totalidade, o que p_ode levar 
ao entendimento dos demais Estados de que na realidade 
não têm que pagar oS 9%, têm que pagar 9% menos 2%. 
o que efetaria muito a Caixa Econürnica e O.BNDES, porque 
são os principais credores. 

Tenho receio de deixar na resolução um limite dentro 
do limite, porque um Estado como o Piauí, pof exemplo, 
pode entender que não tendo dívida rnobiliária, se todos os_ 
p;tados pagam somente 7%, porque somente ele pagaria 9%? 
E ele teria razão, na avaliação preliminar. 

O SR. RONAN TITO - Só que ele é enorme devedor 
da Caixa Económica Federal. 

O SR. FUADE - Sim, ele é o prinéipal devedor da 
Caixa Económica. Tomemos por exemplo o Estado de São 
Paulo: se fizermos 9% para o Estado e ficarinós-_2% em dívida 
mobiliária, São Paulo paga 100% da Caixa ECÜnÓmíca, porque 
os 7% que sobrariam seriam- mais dó que_ suficientes para 
pagar à Caixa Económica Federal, o BNDES, o Banco do 
Brasil e tudo. 

O SR. RONAN TITO- Qual a soluÇão, Doutor? 

O SR. FUADE- Sinto não estar cOm a solução fechada,_ 
mas a minha idéia seria a seguinte: vamo_s_inYerter a priori
dade; vamos dizer assim: primeiro, paga-se ''Oão sei o quê, 
não sei o quê;'; e Coriti:-ata-se coni a Caixa Económica. Daí 
para frente, o que sobrasse do limite seria utilizado para pag~r 
a dívida mobiliária na forma definida, que é o que a Assessona 

está dizendo que dessa forma não s.eria possível fazer, porque 
estaria ferindo a medida da lei. 

Mesmo-assim teiiho alguma dúvida se não precisaríamos 
resolver antes essa questão da Emendea n\' 3- não precisaria. 
não é o caso. 

E fico pensando: não podemos fixar dentro do limite 
um limite, porque estaríamos excluindo os que não devem; 
a menos que fizéssemos o seguinte: o limite será utilizado 
para pagar - aí não s~i como ficaria, invertendo. 

O SR. ORLANDO LEITE -0 que eu gostaria de obser
var é que existe um outro complicador em reã.Jação a esse 

-limite, que é justamente o caso dos Estados que têm um 
dívida mobiliária alta,, e que eventualmente têm um outro 
perfil menos significatiVo onde C? -~en_ado esta~iª_l~I)1_H_-ªdo n_a 
sua possibilidade de exigir" tim nível de rolagem menor e de 
pagamento maior dentro do limite glóba_l s~ tivesse o limite 
da dívida fixado. Existem alguns casos onde poderíamos exigir 
3%. Estaríamos limitados também não só num extremo como 
noutro extremo. Acho que isso não seria interessail'te. Esse 
limite achamos que não é interessante. 

O SR. -Não entendi. 
O SR. ORLANDO LEITE - Se, eventualmente, V. 

s· tivesse uma situação de um EStado que cumprisse to~~s 
as suas outras obrigações, comprometendo só 4% da sua recei
talíquida e o limite fosse 9%. aí esses outros 5%, que eventual
mente poderiam ser USados para um pagamento maior ~a 
dívida mobiliária e r()lagern menor não poderiam ser usados 
pOfcju'e têm ·o 1ímitttOe 2%.- -

O SR. -Na realidade, isso teoricamente é perfeitàmente 
possível. V. Ex• tem toda razão. Na prática, não existe nenhum 
caso que se enquadre nisso. Mas, sua posição pode existir. 

O SR. ORLANDO LEITE ~Mas pode existir, porque 
as pessoas vão migarar para esse p~rfil, é cl~ro. 

O SR._- Mas, nesse momento, diríamos o seguinte: 
os principais devedores da dívida mobiliária são os Estados 
de São Paulo e o do Rio Grande dO Sul. Esses são os dois 
volumes mais significativos. - -

O SR. -Minas Gefais. 
O SR~-Minas Gerais também, mas como Minas Gerais 

praticamente não deve nada na outra parte ... Isso represen
taria no máximo 4 ou 5%,_ se estourar, nesses dois Estados 
o volume da dívida. De modo que se fixássemos, digamos, 
10% como limite e todas as dívidas desses dois Estados, especi
ficamente, não chegaria a 6% e os 4% seriam suficientes 
para pagar. _ _ 

Então, na prática, essa situação não ocorre, muito embora 
teoricamente é perfeitamente possív"el que ela venha a ocorrer. 

O SR. DONATO - Já que o Rio Grande M Sul foi 
acusado nisso aí. Fizemos uma reunião semana passada no 
Rio de Janeiro e, realmente, nossa intenção é priOrizar, pensa
mos em favorecer os bancos federais, mas o limite, dentro 
do limite, foi colocação de Minas GeraiS e de São Paulo,
foi acrescentado pOr-eles na reunião. Por isso está neste texto, 
mas tudo bem. 

O SR. ~Vou dizer. pO~ que surgiu esses dois. Isso foi 
uma negociação que São Paulo teve com o Ministério da Fa
zenda e que batíamos na figura dos 11% como necessários, 
porque 11% era o número que entendíamos que fosse capaz 
de rapidamente fazer com que a Caixa tivesse os seus fluxos 
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de recursos internos de volta e pudesse iniciar o pagâmento. 
De modo que, 94 que é um ano em que há uma Pemanda 
por créditos para esse tipo de obra, pudesse imediatamente, 
a Caixa, aplicar e voltar o fluxo. __ _ 

São Paulo dizia o seguinte: nãO~ tenho nada contra 11% 
- estou falando aqui_ um ~~_gredo de S.ão Paulo - porque 
11% não ine- ãtinge.,Mi~ha dívida toda somada dá 5,5%. 
O que me pesa é minha dívida mobiliária, que dá 10%. 

O SR. RONAN TITO -Não é !0%. Dá 6%. Aqui 
está cinco e trezentos. 

O SR~ - Se eu_ tiver dentro desse limite de 11%, 2% 
para minha dívida mobiliária, pago· 100% de tudo, que devo 
das outras_ contas, e tenho um colchão de liquidez que me 
dá tranqüílidade para pagar. Essa proposição de São Paulo 
é uma posição adequada, querem fixar um valor máximo de 
desempenho, para poder, inclusive, planejar as finanças do 
Estado. 

O governador quando assume pergup.ta: quanto posso 
investir? Não~ sei. Então, preciso saber. O pessoal é 50%, 
60%,-70%: E. Dívida que tenho que pagar dos governos 
anteriores: 10%, 11%, 70%.- Sobra quanto para custeio? 8%. 
Dessa forma vou investir o que? Ciri.CO por cento. Quanto 
posso me endividar mais? Mais 5%~ Fazer um planejamento 
mínimo de qualquer função. _ 

No esquema atual _não existe essa possibilidade. Então, 
o que São PaUlo pieiteou e o Rio Grande do Sul e Minas 
encamparam foi ó-seguinte: :bê-me 2%. 'tenho medo de pór 
2% porque estou dizendo para esse·s Estados que, na realida
de, o limite deles é menor e por que· o dos outros é 9%? 
Dessa forma, queria fazer uma colocação invertida para dizer: 
primeiro paga essãs cOisaS Obrigatórias, inclusive o contrato 
da Lein<:> 8.727, que para o dinheiro ir para a Caixa Económica~ 
e dáí o limite que o Senado definir será completado com 
o pagamento da dívida mobiliária. Ai. o Banco Central precisa 
se manifestar sobre esse ponto. -- - -

O SR. CARLOS-AUGUSTO- Por favor, tenho !lilla 
obserVação: Tenho um pareêer do Banco Central, uma orien
tação, -é basicamente um parecer, a respeito das resoluçOes 
do Senado FederaL Nesse parecer, fiu identificado-- pelo 
mcnns, vou ler. porque não estudei direito- que a norma 
do Senado Federal, ou seja, a resqlução_ do Senado _Federal 
se equipara à _lei complement.~_r. Em r~_lação _àquilo que a 
Cori-stittiição dG"ííniu quanto à hierarquia das leis, no caso 
do art.52, a resolução do Senado tem essa força de lei comple-
mentar. . . _ , _ _ ._-- --· 

Se isso estiver correto, eu diria que a Lei n" 8.727l€::_gislou 
numa área que entendo ... Talvez devesse ser explc;>_rado, n~o 
sei se isso é correto ou não, que quem tenha ... _Na medida 
em que o art. 52 diz que "o Senado Federal definirá condíÇôes 
e limítes", acho que a Lei n" 8.727 talvez tenha arranhado 
uma prerrogativa do Senado. 

O SR. RONAN TITO- Eu saí dÔ Plenário, para' não 
votar a Lei n<:> 8.727. O meu Paftido ... 

Na verdade_, o Governador de São Paulo, na época, estava 
conduzíndo o processo_ da negociação para o Brasil inteiro, 
e chegaram àquele acordo da Lei n~ 8. 727. Eu não CQ_ncordava, 
pelo simples fato dC-que achava que era privativo do Senado 
o art. 52. Então, saí do plenário, dizendo que não votava. 

O SR. -Essa lei, Senador, se V. Ex• me permite, foi 
feita da seguinte forma: na Câmara, conduzido pelo Deputado 
Germano Rigotto, foi feita uma reunião; eram basicamente 

sete Estados. Fizemos uma negociação cansativa, para que 
todos os Estados concordassem. Depois que tivemos o consen
so de todos eles - Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Rio de Janeiro, Para1ba, Bahia -é que conseguimos soltar 
a lei. 

O SR .. ~ (Inaudível) 

O SR,~ Então, está ceito. 
-- A segtiilda foi uma negociação muito ampla. 

O SR. CARLOS AUGUSTO -O que comentei antes 
se refere ao art. 2~ da Lei n~ 8.727 apenas. · 

O SR. RONAN TITO - Na v.erdade. parece que ele 
invade competência, não é? 

O SR. -Eu costumo dizer assim: quando vamos tomar 
uma decisão, devemos perguntar se há quem possa reclamar 
da decisão. Se houver quem reclame, com poder de reclama
ção, tomamos mais cuidado. 

Ma$ aqui é o seguinte: quem pode reclamar? Os _Estados 
estão de acordo, os principais quere-ni: A Caixa Econômica, 
o B~nco Central e o Banco do Brasil também, porque tém 
interesse.; quem pode reclamar com relação a uma interpre
tação da Resolução n" 36? Só o sistema bancário, que e_ventual
mente pudesse dizer. Eu não me importo de ser reclamado 
por--eles não. 

O SR. RONAN TITO- Acho. que está bom. 
· Agora, eu gostaria de ver se há um consenso aqui. Dr. 

Orlando, o senhor e_o seu colega são economistas ou advo
gados? 

O SR. ORLANDO LEITE - Senador, sou bacharel 
enl dire-it_õ"-inetál[co- pCla E-scola de Engenharia de VoltaRe
d<.iifda, parafraseando o nosso querido Senador Jarbas Passa
rinho, que também o é pela Escola de Realengo. 

Mas eu me inclino a concordar com ... Nessa colocação 
restrita, a respoSta que dei ao Dr. Fuade se refere a problema 
formal de conflito de lei comresolução qo Senado. 

Especificamente, em relação ao art. z~, não seria tão 
forte em dizer que o art. 2" feriu a competência privativa 
do Senado FederaL Mas. com certeza, o Senado Federal tem 
competência para dispor sobre esse assunto, baseado no inciso 
VII do art. 52. Com certeza, se uma resolução dispuse_r_ sobre 
essa mesma matéria, ela terá força definitiva e-m--cima do 
art. sem problema. 

O SR. RONAN TITO- Então, vamos estudar uma 
fórmula, para pcrcentualizarmos e priorizarmos esses débitos 
dentro da prórpria resolução. Conto com o engenho e arte 
do Dr. Fuade e seus assessores, lá no Ministério, para priori
zarmos isSO, e vamos esperar sermos questionados pelo siSte
ma· bancário. 

Já estou briga~do com eles há muito tempo; estou na 
Presidência da CPI da Evasão Fiscal e quero quebrar o sigilo 
bancário ... Só p"ara os senhores terem uma idéia, temos, no 
Brasil, mais de 70 milhões de CPF e sete milhões e quinhentos 
mil brasileiros inscritos na Receita, não pagando imposto, 
apenas inscritos. 

O SR. -Os contribuintes mesmo são muitos poucos. 

O SR. RONAN TITO - Os que contribuem mesmo 
são uns quinhentos ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) --A--Assessoria 
está pedindo aqui uma intervenção, que não sei qual é. Diga 
o seu nome, por favor, para ficar registrado. 
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O SR. CARLOS AUGUSTO BEZERRA- Carlos Au
gusto Bezerra, da Assessoria do Senado. 

Senador João Rocha, gostaria de sugerir que a Comissão 
de Assuntos Económicos, com--v. Ex~ na Presidência, solicite 
à Assessoria um parecer sobre a validade do art. 2\ ao art. 
52 da Constituição. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)..::.:. Peço à Secretaria 
para anotar para fazer o pedido imediatamente. Acho interes
sante. 

O SR CARLOS AUGUSTO BEZERRA - De posse 
desse parecer a Conll_ssão-pOderia submetei' isso à própria 
Comissão de ConstituiçãO~ JUStiça e Cidadania, ou ao próprio 
Plenário do Senado Federal de forma que se decida. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)"-.::_ O poder que 
a Comissão do Senado Federal delega à própria Comissão ... 

O SR. CARJ:OS AtJGtJSTO BEZERRA - Poderia 
até mesmo ser declarada a ilegalidade desse art. 29 Nesse 
caso, o Senado Federal entraria com a-resolução própria caso 
a caso. É uma solução legal. 

O SR. RONAN TITO - Por isso éstava perguntando 
se tinha algum Bacharel. Não precisa nem ser advogado. Esta~ 
mos querendo neste momento o respaldo. Se não houver um 
vigário pode ser mesmo um ministro da eucaristia para aben
çoar esta nossa heresia jurídica. Se os senhores q-Uiserem se 
estamos praticando a heresia jurídica. estamO-s sim! -Poique, 
na verdade, a Emenda Constitucioinal n9 3 inviabiliza tudo. 
É o que falei, acima: do Direito 1-omano, do Direito consuetu
dinário, temos o Direito naturaL No Díreito natural o aft. 
19 diz: "Ao impossível ninguém é obrigado.~' Vão rqlar essas 
dívidas nos moldes que estão sendo colo~das e acalvou._ É 
um impasse total. Será que interessa ao s·enado Federal; a 
Casada Federação acabou que representa os Estados, quebrar 
os Estados? Criar um impasse entre Estados e_ União? É só 
isso._ 

O SR. PRESIDENTE (João Rochaf-:: É o Governo . 
Federal também ... quero dar uma sugestáo. ___ Não.- ~ei ~e f?St~--
mais a critério do Relator . Discutirmo"s aqueles artigos em 
que há realmente algum choque de opinião. ,0 • • 

O SR. RONAN TITO - Ficaríamos com à dedsão de . 
estabelecermos os percentuais com o auxr1ici dó Dr. Fuade. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Há muitos artigos 
aqui para chegarmos a um consenso de_ tod~s as partes. do 
Governo, do Senado Federal. Fica a suge~fão. Não sei se 
o Sr. Relator concorda. Pergunto ao Dr. Fuade qual é a dúvida 
que ele tem sobre determinado artigo_. o-percentual parece 
que é muito importante. Já discutiríamos: põ-t~exernplo, qual 
seria o percentual que o Governo concorda e que:n4_s_e V. 
Er, como Relator, acata para submeter ao Plenário da Cernis~ 
são. 

OSR. RONANTJTO-Sr. Presidente, como sabe muito 
bem V. Exa, e todos os comapanheiroS ·que estão ãqui, a 
úniCa-COisa que- o· relator irá fazer é submeter o relatório 
à Comissão. Já cheguei a um número depoiS de di~cutir. Não 
existe um número mágico_ que agrade a todos. E 9%. Sei 
que desagrada ao Tesoufo~nesse instante. NO _exame que fiz 
com V. Ex~ olhamos o perfil do endividamento_ dos Estados 
e só atende a 80%. Há 20% que nada atende. O relator 
irá apresentar 9%. É o número cheio. Agora, o que queria 
fechar neste instante é O seguinte, se -nós, atraVés dessa resolu-

ção já criaríamOs as priOridades, colocando a Caixa EcOnómica 
Federal. que é importante ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - É importante: 
Pode colocá-la. 

O SR. RONAN TITO -Estado nenhum irá. 
-----o-sR. Não seria-só o caso da Caixa Económica? 

O SR. Não. Dos agentes financeiros federais que finan
ciam a infra~estrutura. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Há uma redação 
que se submeteria ao Relator e, após, ao Plenário. 

O SR. FUADE - Se V. Ex• permitir estartamos aqui 
à tarde com o· Dr. Júlio e convidaríamos o Dr. Donato, do 
Rio Grande do Sul. Se a Assessoria quiser nos dar também 
o prazer de estarmos juntos, reuniríamos lá na minha sala; 
no MinistériO da Fa~enda, prepararíamos uma proposta e en
caminharíamos a V. Ex\ ainda hoje, uma proposta que já 
teria passado. 

O SR. RONAN TITO .:.._ Se pa;s~r por" vo<:ê; todos e 
pelo Estado para mim está bo~. E sÇ) questão qe redação. 
E que se preCisa -priorizar. precisa-se. 

O SR. FUADE - Ficarfamos, às 15h, três horas no 
Ministério da Fazenda, na sala 428 ... 

O SR, ORLANDO LEITE -Comprometo-me a tentar 
con·seguir ·da Assessoria o parecer sobre a forma de diminuir 
a heresia jUrídica em relação à legalidade disso. 

O SR. RONAN TITO -Isso é bom. 

O SR. FUAPE- Poderíamos marcar lá às quinze horas 
e fecharíamos essa alteração rapidamente. Inclusive coin o 
Estado representado e todas as partes e encaminharíitmos 
para V. Ex~ a proposta. 

O SR. RONAN TITO -Está perfeito. 

O SR. FUADE -Pediria ao senhor para não falarmos 
em percentualizar essa diferença e, sim, priorizar. 

O SR. RONAN TITO- Perfeito. Tudo bem! . 

O SR. DONATO- Quando o Senador falou que 9% 
seria-ruim -pal-a o Tesouro Nacional percebi, ontem, onde 
exatarhente_ estava a dificuldade. A intenção deles era aumen
_ta~-~J~f!lit~ -para atingir os bancoS federais, p3.r3. · OOnSeguir 
absorver. Mas, se não frearem a dívida mobiliária pode estabe
lecer 20% que não irá pagar os bancos federaís. Essa é a 
minha posição. Colocando a prioridade está bom. 

Não sei se o Senador já colocou ... e discutiu o perCe-ntual. 

O SR. RONAN TITO-O percentual. .. , não ... já firmei 
posição. Os 9% é o númúO que vou apresentar. Mas cada 
Estado, cada entidade, _ou o Governo Federal ou o Banco 
Ce_i:ttral, que não concordar, trabalhem os Senadores, q~"' 
é mais do que legítimo isso. Alguns podem sugerir que ãuinen
temos para 11%, outros, que baixemos para 7%, e deixemos. 
o Plenário decidir, pois é soberano. Apenas não posso ficar 
a ~ida inteira discutindo quanto é. Já me decidi: é 9%, por 
quê? Porque 9 é um número cabalístiCo, bonito, é bola rara, 
etc·: Pronto. 

Então, saímos do art. 3~ com a idéia já de criar as-priori
dades e vamos para os parágrafos. Alguma dúvida nos parágra
fos ou querem que sejam lidos? 
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Se não houver 
dúvidas, sobre o que o Senador está falando, então vamos 
continuando, os artigos c parágrafos. 

OSR. RONANTITO-
An. 4'! As operações de crédi~ointerno e externo dos 

Estados, Distrito FedCral e Municípios, suas·aut<}rquias, inclu
sive a concessão de quaisquer garantias OOS~rvanlo os seguin-
tes limites: · · · 

Dr. Fuade, estou achando que a redaçâ_o é aqui que vai 
entrar, no dispêndio anual máximo com anlortização, no inciso 
II do art. 4'' 

Tudo bem. Bom, isso é urna função para os super-repre-
sentantes. 

O SR.-- Precisamos ter cuidado ao colocar ... 

O SR. -Tem alguma coisa aqui que gostaria de ver? 

O SR.·- No art. 4'', V. Ex• já ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Tudo bem. Pará
grafos, incisos, tudo'l. Ok? 

O SR. ORLANDO LEITE- Gostaria de dar o testemu
nho de que tanto esse limite de ·27% conip~ dã- margem de 
poupança de 15% tell! funcionadO de maneira extremamente 
~tisfatória para todos os Estados desde que a Resolução n'' 
_ 6 está em vigor. Então, não vejo Õenhum_prgblema. 

O SR. CARLOS AUGUSTO- Só para complementar: 
esse número 27%, muitas vezes, pode-se perguntar de onde 
surge. Isso representa um percentual identificado no período 
1 982-1991, a partir dos balancetcs de todos os Estados e Muni
cípios, em termos de capital. 

O SR. RONAN TITO~ Muito bem. 
Art. 5" . Não serão computados nos_limites definidos no 

artigo .aiJ.ferioí- as garantias prest.adas nos contratos de refinan
ciamento celebrados com o Banco do Brasil, com amparo 
na Lei n" 7.976. 

Alguma dúvida nesse artigo? 

O SR. CARLOS Al)Gv!;TO- Esse art. 5'' consta da 
Resoluçã-O n" 36 e na proposta inicial da Comissão de Assuntos 
Econômicos foi retirado. O Senador Ronan Tito recolocou 
essa proposta. Na verdade, isso traz um tratamento desigual 
para com os Estados que não-fizeram os contratoS de- refinan
ciamento com base na Lei n" 7.976. Mas a intenção de retirar 
isso_serja só para dai- um tratamento mais igualitário. 

O SR. RONAN TITO -Não serão computados ... Va
mos examinar. Vou-me lembrar por que introduzi isso outra 
vez. 

Não serão computados os limites definidos no artigo ante
rior, as garantias prestadas nos contratos de refinanciamento 
celebrados com o Banco do BraSil S. A, com amparo na Lei 
n" 7.976, de 27 de dezembro de 1989. 

Já estava na Resolução n" 3-6. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Retirar por quê? 
Qual é ... O Dr. -Fuade tem alguma observação ... 

O SR. CARLOS AUGUSTO- Seçia para dar um trata
mento igualitário aos Estados que não fizeram contrato de 
refinanciamento com base na Lei n9 7.976. 

O SR. FUADE -Acredito que não tenha nenhum Esta, 
do que não tenha esse contrato. Se não tem, se ainda não 
fez, está ihadimplcntc com a União, seria bom que fizesse. 
Então, se ·está aqui é aié um benefício para o Estado. Pois 

é, mas a nova lei não incorpora esses créditos. Ê até bom 
que aqui. .. Porque se está inadimplente, está no limite; se 
assina o contratp e passa a pagar, es_tá fora do limite. Não 
Vejo áquí ... EsSa favorece porque ... 

O SR. CARLOS AUGUSTO- Desculpe-me. Poderia 
repetir essa última parte? 

O SR. FUADE - Estou dizendo o seguinte: o Estado 
que não assinou ... Todos os Estados têm dívidas antigas, dívi
da com o exterior, aqueles empréstimos ponte. A Lei n'·' 7.976 
permitiu que esses Estados se tornassem adimplentes com 
a União rolando por 20 anos. Alguns Estados_ aLndanão fize
ram -- não sei, não _tenho essa informação aqui -,.se tem 
algum Estado que ainda não fez, continua inadimplente e_ 
esses débito_sestão nc;>sJimites_. A hora que ele assinar e jogar 
iSSCi para 20 anos, sai do limite, o que o beneficia. Sàia até 
um incentivo aos Estados de assinarem e se tornarem adim
plentes. 

O SR. - Tem Estados que não têni dívidas a refinan
ciar .. (Inaudível.) 

O SR. RONAN TITO- Esses não tiveram dívidfl; tive
ram presente, não é? 

O SR. ORLANDO LEITE- Senador, o senhor pode 
verifkar- na n-ota técnica que a Ass~ssoria fez, colocamos na 
nota técnica que os itens 2 e 5- são "pertinentes e devem ser 
mantidos na forma do substitutivo. Nós já tínhamos entendido 
da validade da reinclusão desse ~Tt. 5"' _ 

O SR. RONAN TITO -Então, vamos lá. Art. 6''. Em 
dúvida sobre o art. 6<~'? Nenhuma das partes. Vamos continuar. 

- Art. 7'' A concessão de garantia pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Municípios na operação de crédito 
interna e externa exigirá conhecimento de contra garantia 
suficiente e tal. Acho que não há dúvida aí, não é? 

- Também não? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -É para amarrar 
mais. Para garantia maior. Acho que... _ _ 

Acho que ficou muito bom aqui pcirquc é para manter 
a adimplência. - -

O SR. -Eu não tinha visto que, se todas as controladas ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Essa Resolução 
tem que ser realmente ... Que venha funcionar. 

a SR: RONAN TITO- Vamos passar ao art. 8" 
Art. 8"' Estados, Distrito Federal c Municípios poderão 

pleitear ao Senado Fed~r~I q;Je as garantias a serem prestadas 
não sejam conlptitadas para efeito dos limites fixados no art. 
4\' desta Resolução desde que comprovem que a operação 
de crédito seja destinada a financiamento de projeto de investi~ 
mento e rolagem da dívida a entidade garantida por sua capaci
dade de honrar os compromissos. Certo? 

Art. 9·.o Os pleitos a que s-e referem o artigo anterior 
serão encaminhados ao Senado Federal por intermédio do 
Banco Central _do Brasil devidamente instruídos com ... O 
que é isso? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Isso aqui também 
são ex_igências. 

O SR. RONAN TITO - É reiteração de exigências, 
não é? 

Art. 10. Em caso excepcional devidamente justificado, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão pleitear 
ao Senado Federal, por intermédio do Banco Central doBra-
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sil. elevaçãc tempoiária dos limites fixados na Resolução, n\' 
4. 

É ~quilo que falamos agora mesmo. Acho que iss<i ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- A economia mu-
da. 

O SR. RONAN TITO·- Vamos ao.art. II. 
Art. 11. Os limites fixados no art. 4\' desta Resolução 

nãO se aplicam às opetações de crédito por antecipação da 
receita or.çamcntária autorizada por lei. 

Essa .. ()_p_~_r~~() _é_~- operação ARO. Pode-se ir até um 
limite~-·que é- 15% da receita por um prazo limito pequeno. 
No último ano de governo não se pç>_de fazer. Tem u-ma -série 
de limitações que essa opêtação verd.aQ.eiramente.-.. -Vamos 
dií:er, é- um curto prazO. É a rolagem do ... É um curtíssimO 
prazo n-ormalmente para atender folha de pagament<;>, coisas 

· desse tipo.': ··-- --- · -, - -

q SR. -Isso é o desconto de duplicatas do diretorfinan
ceiro. 

·O SR. PRESIDENTE (João Rocha) ~Ó Banco Central 
tem algum esclarecimento?· 

O SR. CÁRLOS AUGUSTO ..:. No. caso, gostaríamos 
de colocar em discussão o art. 12, que diz respeito ao ARO. 

O SR. -O onze está certo? 

O SR. CARLOS AVÓt)STO .:=Esfá certo. 
' < 1 I '•-- > • 'c"-;'--" 

O SR . .:.... Então vamos para o art. 12. 

I • 9 $R.-_ o Sr. CarlOs Augusto vai causar algÚ.m Problema 
. d,e tra11sc~ição. Mas.no~ § 3? -do art. 11 foi -excluída a rnanift!s
ta~9 do _Bançq Centr"l em relação aos -limites do art. -3'1• 

Na v:erdade, entendemo~õ que deveria se~ reincluída a menção 
à manifestação do Banco CentraL- --

0 SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Como ficaria 
ess~ redaçáo'? 

, O SR. CARLOS AUGUSTO-
· • " .. § 3~' As operaÇOC!s de crédito de qu~ trata este artigo 

deverãu :set precedidas de manifestaçãO do Banco Cent~al 
quanto a seu enquadramento nos limitês estabelecidos no art. 
3° e nos§§ I' e 2' deste artigo." . , , ',, .. 

Na verdade, o Banco Central não-se ~3;"riifes-taria -nO" Caso. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)':.C:. Vanws eSperar 
o Senador ... Senador; tenho urna sugestão para o § 3~" do 
art. 11. 

Ele quer acrescentar no art. 3~' e Dos §_§-1~ e 2~'. 

O SR. RONAN TITO - E no art'. ·3, da Resolução. 

O SR. CARLOS.ÁUGÚSTO- Pôtq~e quando V. EX' 
tinha sugerido a expresSão "dívida funda.da .. , que depois reti
ramos, o ARO havia ficàdo fora e isso tein qüê ser manifestado 
aqui ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)--' Ele englobou. 

O SR. RONAN TITO- E no art.,.JÇctesta ResÔlução: 
Certu. . . -·-.. - :r:-_,:__ -

Ag-ora estamos enriquecidos com o representante do Es
tado de São Paulo. É uma pena que O-.s~nhor não tenha 
chegado para dar a sua grande colaboraçpp_ no inícjo, mas -
é uma reunião informal, a qualquer mome:nto o senhor pode 
utilizar da palavra, para discutirmos aqUi.)á estamos no § 
3Q do art. 11. Até aqui chegamos ao consen~. · --· 

O SR. - Aumentando mais para São Paulo, ,POrque ... 
(Risos.) 

O SR. RONAN TITO- E o Estado estava muito bem 
representado pelo Donato aqui do Rio Grande do Sul. 

Bom, então vamos lá. 
--- O § 4o não tem nada, está ok .. 

Vamos partir para o art. 12: 
Art. 12. As operações de crédito por antecipação da 

receita orçamentária autorizadas por lei deverão ser obrigato
riamente liquidadas em até 30 dias após o encerramento do 
exercício em que forem contratados, excetuados aqueles con
tratados no último ano de mandato do Chefe do Poder Execu
tivo, que deverão ser liquidados até 15 dias antes do encerra
mento. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Esse aqui tem 
umas observaçOes a fazer. 

O SR. RONAN.TITO- "As operações de crédito por 
antecipação da receita orçamentária autorizadas por leiJ .. " 
Não é ARO isso aqui'? Se é ARO, não po-de ser. feito no 
último ano de exercícíõ. -

O SR. PRESIDENTE (João' Rocha) - Pode, mas tem 
que ser liquidada. Agora só que o- prazo ficou ~Uito c_ulto. 
15 Pias ~-não sei aqui qual é a· opinião do Banco Central 
e da Fazenda. Estou achando o prazo muito em cirila, não 
éTAté à s_ecri!tárià do Rio Grande dp Sul pode dizer alguma 
coisa. Porque 15 dias fica muito tumultuado. 

Q SR. RONAN TITO -O problema é que-~ .choro 
dos Estados nisso daí. .. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Antes·eram quan
tos dias? Eram 30 dias, não é'? 

O SR. -Trinta depois. ' 

. O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Acho que' o pro
blema é para não inviabilizar um outro Gove~o", _!Ião gerar 
!-11!1 passivo. Não sei qual é a áp1nião. -

O SR. CARLOS. AÜGUSTO - Na Resolução n' 36. 
é mencionado que a regra é_ .30 dias após o encerramento 
du_exercício.e, no último ano do mandato, até O últimü dia 
ser enviado. O que a proposta original colocava era· 60 dias 
antes do encerramento do mandato. 

O SR. RONAN TITO- Essa é a proposta. ~ãi, -;.~R.é'solu
ção n' 36. 

O SR. CARLOS AUGUSTO- A proposta. não a Reso-
lução n' 36. . 

à SR. RONAN TITO~ E os Estados berraram. tremen
damente. eles diziam: o último ano já é um ano sacrifica
díssimo da administração. Já tem limitações para tudo na 
questão da administração, inclusive as eleições .que são um 
esforço também. 

Bom, ainda se for em 60 dias antes para liquidar a opera
ção, então foi pleiteado até o último dia. Eu qué -julguei 
para 15 dias antes, para ter um prazo para a União mobilizar 
e pressionar os Estados aí. 

n sR. --:- Essa resolução de ser 15 dias antes. do final 
do exercício. Teoricamente o firial de mandato .. -. ~qrque a 
eleição já foi 90dias antes. 

O SR. RONAN TITO - Eu sei. Mas ele tem 15 dias 
. ainda antes do término do governo dele para acertar isso 
daqui. 
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Então é urria 
operação toda viriculada, quer dizer. o fundo, não é? Pois 
é, mas ·a-preocupação e qlú{ete já Vioclll~ O outro. 

O SR. RONAN TITO - Mas e~ go~r~;i~ de ouvir por 
que._._ 

O SR. CARLOS AUGUSTO - A operacionalização 
do Banco Central e análise desses processo nos indicou, exata
mente neste início de ano, agora;·-com OS novos pr_efeitos. 
coisas extremamente constrangedora·s. O prefeito tinha Um
ARO. queria realfzar operações de crédito e a Resolução 
n" 2.008 do_ Conselho Monetário- Nacional diz: "Quem estiver 
inadimplente não pode realiZar operação de crédito". E uma 
série de prefeitos não pddiam realizar operações de crédito 
porque o prefeito anterior deixou a inadimplência da ARO. 
Então, alguns conseg4iram resOlver o problema de que manei
ra? Pegavam quase que integralmente a receita, iam no banco, 
pagavam e entravam instan"taneamehte- com outro pedido. 
Aí conseguiam por CincO ou quatro dias, porque o Banco 
Central tem _que se pronunciar em cinco dias, _no caso da 
ARO, e aí eles conseguiam, pelo menos nesses cincos ·aias, 
cobrir-se de novo, com aquela receita que ·eles entregaram 
integralmente ao banco. À me.dida que a· Resolução n" 2.008 
diz que quem estiver inadimplente.não pode, e além de não 
poder realizar a operação, a· -instituição financeira não' pode 
realizar a operação, diz também que deve registrar em crédito 
em liquidação. Então, à medida que são 60 dias, o banco 
tem, digamos. 31 de outubro venceu e Dão pagou,· tem 30 
dias, à luz da Resolução n" 2.008l para fiCar- caracterizada 
a inadimpléncia, e mais 30_dias par~ um eSfqrçó ae cobrança. 
Porque há prefeitos que eStão Com dificUfcíaaes _Çe não conse
guir essa margem que algumas pfefeituras conseguiraírt,'liqui
dam e pedem outro, porque há prefeituras cujas reéeitàS, 
por conta dos encargos, embora a re_~oJuç_ão garantiria, através 
de um limite, evitar esse tipo de problema, mas empréstimos 
de treze meses, de doze meses, com encargoS tão alto~. muitas 
vezes fogem daqueles 7% da receita líqu.ida re3I. __ - __ _ 

Então, o motivo de 60 dias era esse: 60 dias antes. Trinta 
dias apó.s caracterizada a inadif!lplência~_ e haveria· 30 dias 
para-que.as instituições financeiras não se inScrevam em crédi
to em liquidação, elas iriam agir em cima do_ Chefe do Poder 
Executivo, no_ exercício do mandato,.e isso_ não se transferir 
para os governantes que se segúissem, cOiSa- cji.Ie nós teriios 
verificado com bastante incidência no Banco Central. 

O SR. RONAN TITO - No caso de prefeituras, acho 
que sim, mas olha ... 

.. - . . .- .. 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - No Fundo de 

Participação, ou ICM, qualquer, dentro do próprio exercício, 
porque ele não pode também ·dar garantia para prefeito do 
exercício seguinte. _ _ 

Com a palavra o Sr. Carlos Augusto, do Ministério da 
Fazenda. 

O SR. CARLOS AUGUSTO -E~ achÓ que o problema 
da ARO pÍ'ecisa de um estudo mais profundo, porque ARO, 
corno falei, é um desconto de duplicata do gerente financeiro. 
O Estado tem descasamentos de receita e despesa, e o descasa
mento pode ocorrer no último mês do mandato ... 

Olha o 13•. Ele tem um pagamento de 13• no dia 20 
e tem uma concentração de receita no-dia 30, ou no dia primei
ro do mês seguin~. Ele está impedido de fazer pelas legisla
ções, e é ,um problema, porque eu acho que o grande problema 
da ARO ... E claro que todas essas seguranças e amarrações 

que são colocadas {pela história que nós temos da ARO; 
mas se nós observarmos a ARO como uma operação d~ .. ajuste 
~-e fluxo de caixa, porque é essa a· suà funç~o. ~la precisa 
ter outras coisas que a restrinja:, e não esses prazos de último 
dia de mandato, primeiro dia de mandato, porque o· secretário 
de Fazenda do governo que está saindo tem que pagai' o 
13~ de dezembro. - ' 

O SR. RONANTITO- v: ~x<-llle permite um aparte? 

O SR. CARLOS AUGUSTO- Sem duvida. 

O SR. RONAN TITO -~uma argumliiitação muito 
correta do Dr. Carlos Augusto, do Banco Central. 

_No entanto,_quando o Chefe do Executivo quer dar um 
-· calote ou quer jogar com ;t barriga, 30 dias a mais ou 60 
dias a·mais dá prazo de você san~~o.11a.r ~mas dá prazo també.m 
de ir rolando. Estou i-nsistindo aqui que nós não te~os ARO 
no último ano, aliás nos últimos seis meses. __ OJha o § 1~>: 

§ 19 No último ano de exercidO do mandatõ de Chefe 
do Poder Executivo municipal, estadual e distrital, é vedàda 
a contratação das operações q~_ créq_~tp ~e que trataro este 
artigo, a partir do primeiro dia- do período de seis meses 
que antecederem a data das respectivas eleições, até o final 
do mandato. - - _ . . , 

. ·- A gente já restringe isso. São ·nove meses, eiitão ve'jà, 
ele tem os três primeiros meses,_ ele.tem as eleições para 
tocar, e depois. no final dão Ullla _bordoada nele com dois 
meses de antecedência. Isso arrebenta com o -~[!jeito_; ·np final 
do seu mandato. -

.. · O SR. CARLOS AUGUSTO -"-Pois é, eu diriií;Sena
d_o,:, que essa preocupação é uina' sêgU.rança, agora, "fSSo" difi
culta muito a operação do governo, do Secretário de Fazenda, 
a filosofia que está por trás dessa restriçã"o, porqUe ele teM 
que fazer a operação para ajustai fluxo de caixa. lsso é uma 
ob.rigação de todo,o_esquema financeiro. 

O SR. RONAN TITO- Ele tem uma queda de receita. 
Ele está com o seu fluxo de caixa quietinho, muito Qem_ feito, 
1indo,a~é com uma margenzinha de 10% sobrando, de repente 
tem uma queda de receita por qualquer calamidade pública, 
Ou qualquer coisâ.. ,d~te tipo, e aJ? Está liquidado. _ 

O SR. CARLOS AUGUSTO-'- Pois é, o que é preciso 
definir é essa antec"ipação como receitei, porque antecipação 
de receita é descqnto de duplicata. Qual é a duplicata que 
eu estou- desconta!l!=fo? Essa é a segurança que o governador 
e o prefeito terão que dar para o banco para que ele não 
vá passar isso pa.ra o mandato seguinte. Os pove meses são 
uma restrição, es~á ~erto, mas e a pperação real? 

O SR. RONAN TITO - O ban.c9. quer uma garantia, 
porq·ue··agOra nõs-JílauguramoS, rio Brasil, que estamos co
brando do setor P,Óiítico, principalmente dos parlamentares, 
uma seriedade treinenda, até milagre; que a gente se eleja 
a um mandato majoritário em Estados de mais de soo- mil 
quilómetros quadrados, como é o mey., sem nenhuma ajuda 
política, porque seria crime inafiançável, dizem os "Torque
madas" aJ da nossa CPI. Exigem de nós toda essa transpa
rência e toda essa honestidade extraordinária, e depois, o 
que eSta- acon~ecéhdo com o Estado? 

O Estado é irl.adimplente em tudo, Federação, Estado. 
Com a iniciativa PfiVada, então, temos um caso de uma hidre
létrica que está gétando 500.000 quilowatts/hora há 5 anos 
e nunca se pagou- dez centavos dessa hidrelétrica. E ninguém 
fala nada. Mas o Executivo pode fazer isso. Está lá rodando, 



756_ sexta;.feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

agora e a empresa? Já pensou se ela der 5% para receber 
esse dinheiro que está no rabo do veaçfo_ há 5 anos? Ela vai 
para a cadeia, vai para a execração pública. Mas e o Estado? 
Ah, não o Estado_a gente pode entrar em juízo cqntra _o 
Estado e depois tem preferência no precarório. Só que não 
tem correção monetária a partir de abril. dentro do Orçamento 
e aí ele vai recebendo, com a inflação de 40%, no último 
dia ele recebe 10%_._ Ele leva 150 anos parà receber isso -daí 
entrando em juízo. Não recebe nunca. vai fícando" r~síduo, 
Vai ficarido res~duo. _ _ _ , _ 

Pois é. então estaril~os torcendo demais por umas coisas 
e largando outras. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Acho que esse 
artigo é "importante, porque na operação de _crédito o banco 
quer a garantia porque o -banco sabe qual o que quer, como 
é a garantia _que eie tem. o senàdor falou, o banco vai exigir 
as garantias que· achar que são-mais líquidas~ - -

. o SR. RONAN TITO - CÍaro, senao ele tira o dele .. 
o b3nco já es_t_á b"em, você não pode dar gar<;~ntia nenhuma, 
não pode dar garantia da receita. tudo-~rn-.-E--u-ma-ins-tru-ção
aqui da matriz (Jue não dá para fazer com você ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Você vê que a 
veiculação do ICM, é difícil o banco fazer a operação;a prefei~ 
t_ura tem que ter ... 

.O SR. -Isso é ter no banco, talvez na Prefeitura ... 

O SR. - Ter que fazer uma operação ARO já vem 
a ordem no banco do Estado para reter essa parcela. 

O SR. RONAN TITO -É vinculado isso aí. 
Eu gostaria de ouvir todo mundo sobre o art. 12 e, se,U 

P.arácgtafo úniCo: Agora já não l só art. 12. É o f2 e séu 
Parágrafo único. POrque também não podemos inviabilizar 
a· administração riO último ano. 

O SR. DONATO -Examinamos a Resolução n•· 36 
e não verificamOs nenhum problema. A única alteração com 
r~laçãç ii ~e~9lução n9 36 .... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Por favor, ohser
vem a identificação, vocês -estão Se cóiliiiólcalido e-ilãO estãO 
registrando ... 

' 
O SR: RONAN TITO-'- Dei 15 _dias de- prazo. 

· O SR. -É que a Resoiução n' 36 não teve o final de 
mandato ... E essa aí vai ter. É essa a- diferença: Estava na 
~esoluçào n\' 36 mas não teve. 

, O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Eu àcho que 
eSsa aqui é muito Importante. O que O Rio do Sul acha? 

O SR. -Acho que não prejudica. 

O. SR. -Inclusive o Rio Grande do Sul, exceto agora 
. no fim do ano, mas em condições norma:_is ~le tem feito ARO 
sÕ para pagar empreiteiras que arcàm co~ Os juros. Então, 
se você ou administra empreiteiras ou faz a operação ARO. 
qi.Je é o juro .. _. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Você fica só no 
piin'cípal. 

O SR. - É, fica S6. no principal, porque eStá nluito_ 
elevada a taxa de juros. - - - -

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Vamos ver a 
opinião de São Paulo, porque o Senador pediu a todos para 
~ manifestarem. 

O SR. RONAN TITO- Tenha a bondade, sente aqui 
perto e logo vamos para um bate~bola. Eu falo baiXinho, 
de maneira que é possível que o Senhor nãp me escute: 

No art. 12, eu gosta~ia gue o Senhor ppinasse. 

O SR. - Sei lá, falar em 30, 15, eu queria colocar 
é o seguinte, de toda maneira cai no niês de dezembro. O 
mês de dezembro é um mês de 13\'e, no último ano do exercício 
e do mandato. que é o caso que _estamo~_discut~ndo, o_ Po_~er 
Executivo não poderá fazer uma ARO ou normalmente -

, digo normalmente mas conheço vários casos- para se P:agar 
o n· Portanto, o !3'' do ano de 1993, pelo menos parte dele 
é pago em 1994, e assim por diante. Então o ciue- Ocorre 
no último anoJo mandato? Chega lá em dezembro ele tem 
o _salário de dezembro. tem o 139 de dezembro que ele tem 
que pagar e não pode fazer ARO, pela própria regra. aq~i 
do parágrafo único. Então, eu acho que a gente precisa Ir 
com calma realmente porque. a rigor, se.ele também ~ei.xar 
para pagar" ARO que ele tenha feito dur~!Jte o ano de qualquer 
importância Para oaear o oue auer aüe seia, se ele detxar 
p-ai-a pagar em de~e~bro. êle têm o ~alári~ do mês, tem o 
!3':' e vai ter também a ARO aqui. Então sob esse aspecto 
seria saudável que se colocasse_. por exemplo, 30 dias._ Ou 
até_ 60, que force o administrador públíco a liquidar essa ARO 
com antecedência, eu estou olhando como administrador pú
blico. 

. . . - . 
O SR. RONAN TlTO-'- Porque pode resguardar muito 

a questão da dívida com _o Tesouro e etc:,, e~ que est~ acoqt~
-cétldo com os Governadores e os prefeitos que estão recla
mando? Por exemplo, o Estado de _Goiás. O GoVerjlador 
deiXOu o governó 'coffi 5 meses de atraso_de salário O!J. nãO 
foi? - - -

ó SR. _ - Cinco ~es-es .. 
'·~-

O SR. RONAN TITO- Cinco meses médio~ de salários, 
e aí? Estamos resguardando o Tesouro, o nov9 prefeftoeque 
está entrando, e o funcionário? Então,_ ele não pode atrasar 
com a ARO, com o TeSourO. âf o que -ele faz? Atras-a_ ~om 
o funcionário e o coitado dO_ cidadão é ·que- dan'2:~ -~· 

·o SR. -·:Exatamente isso, porque haveria uma grande 
probabilidade de atTasar o salário. 

O SR. RONAN TITO -Pois é, aí não atrasa isso, aquilo 
e aquilo outro. atrasa o salário._ 

O SR. -Então, de uma maneira bem isenta e fria ... 
porque acho que podemos colocar-15 dias, um mês; é claro 
que o administrador de _b'?_~ s.enso ~vai s~ programar~ Por 
exemplo, vai fazer uma ARO, tem um prazo p~r~-~~ze! novas 
ARO até abril, então faz uma ARO, digamos, se tiver bom 
senso veria que a ARO venceria em setembro e fa_~~ uma 
ARO. escãlonada para- vencer em julho, agosto. setem~ro, 
outubro, então se livra, porque senão terá problemas no fmal 
do ano. Quem está sentado na cadeira preci~a dar cop._ta do 
recado. Agora, pode ser que tenha alguém que não tenha 
bonl sellso. que seja pressionado e tal e jogue para 15 de 
dezembro, então o que acontecerá? O banco paga, porque 
é automático, é ICMS debita na reserva bancária. Is~ é tran~ 
qüilo, mas o que ele deixará de pagar? O salário do fu-ncio~ 
nário. Ê essa a colocação que faço. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Qual a opinião 
do Relator? 
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O SR. RONAN TITO- Vamos colocar 30 dias aqui, 
depois o- bom se riso do Plenário é que dirá. 

Dr. OrlandO_ ai:tote para nós, 30_dias. 
Vamos_ para o art. 13, autorização do Senªdo...Fe.deral. 
Os_ EStados, o Distrito Federãl; osJ\1-_U)licípios, suas autar-

quias- _encarriinharão ao Senado Federal, por intermédio do 
Banco central dO Biasil, os pedidos de autorização para reali
zação das operações de crédito interno. que "exijam elevação 
temporária de limites, e externo, de natureza financeira, de 
seu interesse exclusivo de concessão de garantias instruídos 
com ... 

~lguma dú-vida? 

O SR. -É uma repetição da Resolução n•' 36. Pergun· 
taria à Assessoria se é isso? 

O SR RONAN TITO·..::_ É absoluta repetição. 
Art. 14-Em se tratando de operações de crédito Inter-

' no ou externo, q~e. ~nyolva ayal ou _garantia da União, a 
~utorii:ação ficará condicionada ao recebimento, pelo Senado, 
da mensagem do Presidente da República, encaminhando ex
posição de~ motivÚS'do_ Ministro da Fazenda, bem como os 
pareceres da Procuradoria-Gerar da Fazenda Nacional e da 
Secn!tã.ria do TeSO.iirO Nacional em -conformidade com proce
dinle~niciS estabek:ci~_~s~ÍX)t l~gisla:~õ espeCífíca que trata da 
maté'ria';- -- ------· 

Com relação ao art. 15,há alguma colocação? Tudo certo. 
Art...16 -As resoluções do Sen_ado Federal, _autoriza

tivas, para efeito destà -~~S9ll!-ÇàO, incluirão ao menos as-se
guiit_te.s _ _informâçõés: _valor da operação moeda, regime da 
opéraçáp, condições finariceir<.J,s ... 

, ~cll9 ,que isso é iep!:tição.. _ _ . 
Art. 17- Cas_O_O Banco CCntral do Brasil constate que 

a documentação recebida não ésufiderit~- {i3ra sua análise, 
solicitará complementação da documentação, informações, 
fh.iirido a partir do atendimento da exiiêil_cia novos prazos 
para' seüs pareceres-e" manrrestaçao. o 

· Isso aqui é uma faca de dois gumesy quero pedir, porque 
quando O Banco Central capricha vai sempre faltar docu
mentós. Pede um atestado de vacina ... (Risos.) 
. O SR. CARLOS AUGUSTO::_ Í'o~ favor~ só par~ ~pro
veifa·r a opo-rh.üüdade e ficar caracterizada aqui uma alteraçãç. 
em termo::, de procedimentos; ·pediria que a AsseSSoria me 
ajudas$c:::-~~ , 

O SR. RONAN TITO- Se a- documentação não é sufi· 
ciente para analisar, é óbvio que ... ComO é que dará o j:.àrecer? 

O SR. _- A qUestão é que está caraCterizado que 
sçt_ Yi_r~_a~· Senado __ o_u __ extrapolação de- -limlte-_ou operação
extern:a. Exatarnente para·que se garthe velocidade na aprecia
ç~o 'dds pleitos. 

O. SR. PRBSIDENTE(João Rocha).:_ Então, faz a co· 
municação à: Casa. 

O SR. ORLANDO LEITE- Em relação ao que o Carlos 
Augusto falou, queria dar dois testemunhos. Pri~ein?, que 
temos recebido uma quantidade bastante significativ~ de plei
tos intrãlimites, completaMente irregulares, que têm vindo 
ao_ Senado simplesmente_para homologação, _uma vez que 
não haveria qualquer óbice. Isso agora, nessa nova forma, 
o Senado estaria delegando ao Banco Central a competência 
para que, em tudo atendido, a autorização fosse de ofício. 

E o_segundo testemunho, muito importante, é o seguinte: 
houve um efeito extrerriamente didático em relação a essa 

exigência firme em relação à documentação de instrução. De 
início tínhamos um percentual extremamente alto de pleitos 
que vinham, inclusive, sem qualquer documentação. Isso foi 
diminuindo, diminuindo e boje __ é raro t~rmos que voltar algu~ 
ma coisa au Banco Central por instrução incOmpleta. Então, 
tenho certeza de que houve um efeito ~idático muito bo~. 

O SR. RONAN TITO -Vamos ao art. 18: 
Art. 18- As oprerações de crédito interno •. d.entro dos 

limites estabelecidos no art. 4~, serã9: autoriza.dos_ pelo Banco 
Central, em processo instruído com a documentação ~nstante 
do art. 13. O Banco_ Centralençamiphará_ao Senado -os pleitos 
de realizaç_ão ... Ok? 

O SR. ORLANDO LEITE.- Temes úmà colocação 
de caráter operacio_nal em relação_ ao parágrafo único, que 
fof_ incluído ago~J!, __ Senador Rçp.an_ Ttto, que é o seguinte: 
"O Banco Central encamiti.hará aq ~~nado os· pleitos de reali
zação devidamente instruídos com a documentação constan~e 
do art. 13". Só que temos uma disciplirla, no a_çt._l_O, que 
é a do pleito por extralimite. Entãó, êll gbSiaria; sirrij)lesmente, 
de complementar~ já que se reinstalou a instãncia de recurso 
ao Senado, uma vez que realmente cabe ao Senado a decisão 
final, que esse parágrafo único tivesse escrito ao seu final: 
"cumprido o disposto no art. 10". 

O SR. RONAN TITO _:·•·constante no art. 13, (vírgu
la) ... 

O SR. ORLANDO LEITE -:-.''Cumprido o disposto 
no art. 10. Quer dizer: se de interess_e dos Estados, _Distrito 
Federal e Municípios o pleito de extralimite, então, eles o 
fariam e o Banco Central imediatamente encaminhariÇl. Se~ 
não, teremos aí uma divergência operacional. 

O SR. RONAN TITO-:- Acho qu~ está bom~ .. 
Art. 19. _Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 

e suas autarquías solicitarão o _pronunciamento do Banco Cen
tral do Brasil quanto ao enquadrame_n_t_Q das operações de 
crédito por antecipação da receita orçamentária, nos limites 
estabelecidos. ~ ~ 

Ê ARO outra vez?! 
§ 1" O Ba_nco Centra{ pronunciar-s·e:...á quanto- à solici

tação de que trata o caput, no praz'J de cinco dias úteis. 
~ contar da data ~o seu assentimento: Acho q_ue está ok. 

·' '(::)'SR.- ·;~··"Nã~ há nece;~id'ade de ref~rênci~-· ~o art. 
3e? 

O SR. -Acho que sim. 

o-sR. - Exatamente cg_mo Se fez§ 3'». do,art. 11, 
já que se tirou a dívida acumUlada. 

O SR. RONAN TITO- É verdade. 

O SR. -=,Se tirou a dívida a~_lJ.Il).Ulada, volta ... 

O SR. RONAN TITO ~Ók,Dr. Orlando: 

O SR. ORLANDO LEITE - Está anotado, Senador. 
"Nos limites eStabelecidos no art. 3~> e nos §§ 1>:> e 29 do art. 
11 desta Resolução". 

O SR. RONAN TITO - Ok. 
Art. 20. Os contratos relativos a Operações de créditos 

de que trata esta Reso!uç_ão d_~yerão s~r re111:~ti.dos aq "'~ª!JCO 
Central no prazO máximo de- 30 d_ias, após a sua efetivação, 
para o efeito do registro de _co~trole. 

No art. 20 não há nada, não é? (Pausa.) 
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Art. 21. Compete ao Banco Central do Brasil exe-rcer, 
no âmbito dos mercados financeiros e de capitais. a fiscaliiãção 
da observância ·ctas disposições desta Resolução. 

O SR. ORLANDO LEITE·- Senador, eu queria; apro· 
veitando a oportunidade, encarecer_ ao Banco Central que 
isso aqui é de parte do_Sehado na intenç_ão de reãtnlente 
credenciar o Banco Cehtrá1 a fiscalizar todas as contrapartes 
em tudo que se refere às -díVidas dos EStados e Municípios. 
Acho que caberia ao Banco Central fazer uma revisão pro~ 
funda de todo o ferramental, inclusive, se fosse o caso, subme
tendo ao Conselho Monetário Nacional novos instrumentos 
de controle, porque a responsabilidade sobre todas as contra
partes, quaisquer que fOssem, seria dõ Banco Central a pãrtir 
de agora. - -

O SR. RONAN TITO..:... Fiscalização e a cornunitação ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - E a cobrança 
de mais -informações para os GovernOs -ae Estado, pélfque 
é uma dificuldade essas _informações, que são atrasadas. 

O SR. - Estamos falando de bancos, de sociedades 
de créditos mobiliários, todo mundo q1,1e _está do outro lado 
do contrato. 

O SR. CARLOS AUGUSTO -"Queria registCar que 
a Resolução n<> 2.0Q&do Conselho Monetário Nacional autoii
zou, sendo posteriormente implementaâo, Um sistema de ca
dastro de informaÇões de operações de áédito com o setor 
público, já parcialmente -irilplementadÕ,- gUe vai púniitir ao 
Banco Central, não mais -nas suas fiScaliZ~ções e auditOrias 
de rotina, mas três dias após a realizaÇ_ão"'da operaçãO, Obri
gada a instituiçãO firian-ceira a re!gisttàr-no's CompUtád-Ores, 
ter acesso ---:-e issso, posteriórmentc, Será:-aberto ao Senado 
Federal também, já há ·programação para íssO, para qUe todas 
as operações com o-_setor público sejaffi qJ.?astradas três çliÍls 
após a sua realização, e onde é identificado a taxa de j,uros, 
cronogr-arna de opera_ç?o, inclusive ----:-_e é -~undamental i.sso, 
a autorização legal para a operação. 

OSR. RONANTITO -Então, oqueabunda não preju-
dica. ---- · 

Art. 22. Os Estados, o DistritQ Federal, os Municípios 
e as autarquias que tenham dívidas relativas a operações de 
crédito ou parcelamento de débitos relativos a contribuições 
sociais- de que tratam os arts. 191 e 279 da Cõhstituição_Federal 
e Fundo de Garantia ·por Tempo-d"e Serviço deverão remeter 
mensalmente ao Banco Central informações sobre o montante 
das dívidas flutuante, consolidada interna e externa, crono~ 
grama de pagamento ... 

Acho que isso está bem claro. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) .:_:Há alguma dúvida 
nest~ artigo? __ 

O SR. -Não acho que isso está bem claro. 
O SR. RONAN.1TI'O '-- éap. V ''.'':'nas Disposições 

Gerais e Transitórias-.· · - · - · -·' ·• · · 
São um perigo essas Disposiç?es q~rfiís. Em Constitui-

ção, então, não deveria nem existir. . 0:., 
Art. 24-É vedado aos EstaGos, Distfi~o Federal, Muni

cípios e suas autarquiaS assumir Corilpro"ffl~Ss6s diretãrnente 
com fornecedores, prestadores de serviço ó~ empreiteiras me
diante emissão ou aval de prom"isSóffa, aceite de duplicatas 
ou outras operações similares. ~-

Art. 25- A inobservância das dispos-iç-õeS da precnte 
Resolução, sujeitará os Estãâos, o -Distrito' Federal e os Muni-

cípfOs- e suas autarquias às sanções pertineOtes pievistas em 
lei e nesta Resolução. 

Art.. 26 .....-No montante do serviço da dívida a serem 
refinanciados nos termos da Lei n"' 8:727, de 5 de novembro 
de 1993, serão computados os limites. definido~ n~sta Reso
lução. 

§ 1 ~-No ~xercício financeiro ... ~c_ho que e:~ tá t~~() ok. 

O SR. Não ô § 1' do Relatório tem que tirar, não pode 
deixar. · -

O SR. RONNA TlTO ~ "No exercício financeiro em 
que forem celebrados os coritratos de refinanciamento defi
nido no c_aput deste artigo nãq se ·aplicam os limites_ previstos 
no art. 3L.". . ·- , __ . -· 

O SR. -O art. 3•.o é constitucibnâl, então, nãO" pOdemos 
excluí-l9. 

O SR. -Tem _que tirar o art. 3~ aqui. 

O SR. -Previstos no art. 4',1 e II. 

O SR. RONAWriTO _:_ Tâ. écrto. 

O SR. - Senador, m.as aí .eu gostariã de __ fazt:r uma 
observação. Do pOnto de vista prático, vai ser itllpossfVel fazer 
o refiriaridaméntó; Já Cõn\i"erSãt-riO-s a n:tvel de- Múlas, Rio 
Grande do Sul. R.{o, São PatÍlo~ Santa Catarirüi, inViabiliza, 
porque, tudu bem, o constitucional, mas e aí, "éorrió é que 
contornamOs isso? --

O SR. RONAN TITO . .:C.: É o·Iado pratiCo~ da êôisa. 

O SR. -É o·l~dQ pr~tico .da c.oisa. oe v.ez e~- quando 
passar por cima da Coilstituição até que é o lado bom,.porquc 
acho que estamos engajados aí num acerto de Estados e: ly.luni
cípios com a União. E. isso que qUCiemos, Vim da"Caix'J EConô
mica Federal, agora, por sinal, já acertamos todo ·o passo 
de São _Paulo_ com eles para: a gente poder assinar; e_ daqui 
a pouco n~-~~e9~s~ assin~r. I:.sse -~o lado prático da ;;oisa. 

O~SR. - ~ Eu gostaria de djscordar do_ repres~ntante 
de SãO Paulo. Acho_ que nunca é bom passar por dma da 
Constituição. Acho cfue se pass·a pOr cima da Coristituição 
em relação a isso, pode passar em relação a outros. 

O SR. -Então me. dé o _remédio. 

O SR. RONAN TITO- Então, tudo berri,~vàmos solu· 
cionar. A· Emenda n"' 3 também, iSSO- a gent·e-iJode mudar 
também, porque, na verdade, falando bem DisPosiçõeS Getais 
e Transitórias, apresentei a Emenda n" 3 que é a da Revisão 
Constitucional por causa disso. · - -

Fizemos com as melhores das intenções, não- âiría com 
os melhores relatórios, mas com os melhores vice-relatores. 
Votação com a melhor intenção, mas, de repente, aquele 
negócio dt;: você consertar o carro andando, o carro. começa 
a enguiçar. · · 

·o 'sR. CARLOS AUGUSTO - O ÚÚnédio está no 
própriO àrt. 3'-'", quaíí.do ele diz o seguinte, "náQ}JOderão exce
der o montantt;: das despesas de capital fixado na lei ·orçamen
tária anUal ou em créditos suplementares, exceto aq'u"elas apro
vadas por ·maioria ·abS-oluta pelo Poder Legislativo local". En
tão, a solução está nas mãos d~ Poder Legislativo l_ocal ou 
municipal õu· estadual. 

O SR. ATÍLIO BERTOLDO -Atílio Bertoldo: da Se· 
cretaria da Fazenda do Estado de São PaulO. MaS aqui é 
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outra coisa. Dá licença, está havendo um ... me permite diScor-
dar um pouquinho. -

Pelo menos o que entendo do art. J•,• é o seguinte: temos 
várias despesas de capital consignadas em cada orçamento 
a cada ano, e, então, procede-se aos créditos suplementares 
que isso também é uma coisa natural a nível de administração 
pública. - - - - _ - - - - ·· 

Então, entendo que, aprovadas pelo Poder Legislativo, 
seria a aprovação do crédito suplementar da despesa de ca-
pital. - -

Volto_ a dizer o seguinte: a nossa lei da rol agem. por 
exemplo, devid3mente aprovada pela Assembléia Legislativa 
que está tudo certinho, é um ato já completado. Agora, o 
que me parece que está escrito no art. --3·-· é a aprovação. 
na Assembléia Legislativa, vamos dizer de São _Paulo, para 
aumento da despesa de capital inicia1mente consignada no 
Orçamento. É isso? 

OSR. -Sim. 

O SR. ATÍLIO BERTOLDO .:_Então, não "5tá resol-
vido o problema. _ 

O SR. CARLOS AUGUSTO .=:-Parece-me que a idéia 
era solucionar através de lei específica. - -

Então, talvez seja a questão de redação. 

O SR. Atmo Bertoíclo~s;.;., é u~a questão de redação. 

O SR. -Nesse cáso pode ser a desp~s-~ de capit~l ... 
O SR. ATÍLIO BERTOLDO -Espera um pouquinho. 

Vamos ler. --- ,---
Então, Senador, varrias voltar ao a:rt. 3\' 
''As operações ... 

O SR. -Inciso IJJ do arLI67 da Constituição. 
Acho que há um erro de redação nesse. art. 3') 

O SR. ATÍLIO BERTOLDO -Então.' tudo bein. 
0- SR. - Art. 167~ inciso III dà Consti_ttiiçã~~ -, . - . 

O SR. - O senhor poderia ler para nós, _por favor? 

O SR. - Art. 167. São vedados: 
I - .... ~;--~----·······"';f;õ~~-.;-;-.-.-.-;.'.~---~-:-~~ -:.. .. ~--~--. ..-~:~~~~--
11 -.,.-.. ~-·"'--'h·--··-····--·'·''·'· ................ ,: .......... . 
III- a realização de operações de créditçs que excedam 

o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas 
mediante créditos suplementares ou eSpeciais COm finafidade 
precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maiôfia abso~ 
luta; 

Então; acho que faltOu a redação. O art. _3~ fiCOu um 
pouco diferente. -

39? 
O SR - Entãq, teria que mudar aredaÇão do art. 

O SR. -Tudo bem. Estamos tentarido encontrar 
o remédio. Mas, o que- está dito,- Parece-me que é aquilo 
que falei, quer dizer, consignar-se cem bilhões de cruzeiros 
de despesa de capital em de-terminado orçamento. Num deter
minado instante, aquilo lá já se esgotou porque ... e ainda 
se precisa fazer uma operação de crédito e·precisa atender 
a essa Resolução. Terfamos que mandar para a assembléia 
legislativa do respectivo estad~:um pedido de crédito s_uple
mentar que, na sotnatória, pudesse dar cobertura. 

Agora, não é bem o caso do que estamos falando pelo 
seguinte: digamos que um determinado estado vai assinar esse 
contrato de rolagem em janeiro ou fevereiro e ele tem um 

_orçamento que, por sinal, está começando esse orçamento, 
onde estão consignados os cem bilhões de cruzeiros reais, 
por hipótese. 

Mas, essa dívida brutal que vem de vários e vários anos, 
é de per si de quinhentos bilhões de cruzeiros. Estou dando 
uma relação de que, mais ou menos, é esse disparate. Então, 
naqu-ele im.tante não se vai levar para o Poder Legislativo 
uma lei aprovando, pois ela já aprovou a lei da rolagem ... 

O SR. -Leia o§ I'' , por favor. 

O SR. RONANTITO -Dess~ ,U,tigo? 
Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por ope

raçã6 de crédito realizada em um exercício, o montante de 
-liberação contratualmente prevista para o mesr'nõ- ex-ercíciç. 

O SR. .:_Bom. está faltando coisa aí, então. 
Estamos chegando lá. 

O SR. - Eu tinh'! -~qui uma parte relativa aos paga
mentos, j_á discutimos isso, e, aí, .consideraria naquele exer
cício só a parcela dos pagamentos relativos $.quele exercício 
e você, obrigatoriamente, te~a o ~r~dito suplementar. 

O SR. -No caso, tudo bem. Mas a redação aqui.~. 

O SR.-- -É o a:rt: 3" e o §__1'\_senão terta_que mu_dar. 

- QSR. CARLOS AVGUSTO-=Naveidacté,jáÜnhamos 
discUtido a i-nclusãO de ·um parágrafo sob_!"_e_a_ q4estãg do refí-
nanciamentO e-achO que-é isso que está fa-ltando. _ 

O SR. - EXiStia ·~a proposta iriidãl~ mas,- ~ep?is de 
algum momento deye tçr saído... _ __ . _ __ _ __ _ _ . 

0 SR·. -Acho que não é bem a liberação e ·sim o pag~: 
nierito lambém. 

O SR. RONAN TITO- "É o montante de pagamentos 
contratualmente previstos para o mesmõ exercício''. 

O SR. -Entendi o sentido disso aqui. 
Isso é para atender o Bird e Banco Mundial. Ent.endi 

o sentido disso aqui, não __ é? Senão~ nã9 _consegue. Agora, 
para- atender à Lei da Rolagem aqui, precisamos falar dos 
pagamentos. Seria, talvez, "eou" ou "ou", sei lá. 

O SR RONAN TITO- O montante de !iberação._E 
os pagam-entos? ~ --· ·- -~ '· · -- -- '· · 
. ··'-· O ·sR.- Acham: os interessante pó r um p·arágrafo especí
fico sobre esse negócio. Proponho um parágrafo 49 (?) .. -. 

O SR PRESIDENTE (João Rocha) ,..,- Perfeito. Per-
feito. - - - _ _ _ 

ó SR. -lsso compiomete a questão da redação ... 
O SR. PRESIDENTE (Jo~o Ro_çha)- Perfeito. . 
b sR.. ~ Vou mostrar uma redação para o senhor do 

§ 4' - ' .. . 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Ok. . . . .. 

O SR. ATI LIO BERTOLDO- Só quero dizer o seguinte. 
QUando digo "passo por cima da Constituição" é no bom 
sentido, entende? Quer dizer, acho que quando não tem outro 
jeito, mas aquilo é o bem, na verdade, os congressistas quando 
o fizerain, fizeram da melhor maneira. Se houve algum equívo-
co, estão isso na prática estaria ... Êness_e sentido. _ 

O SR. -Eu tiVe-um prOfeSsor que dizia ... 
O SR. - A sua sorte é que o Senador Cid Sabóia de 

Carvalho não participa desta reunião ... senão você poderia 
ser fuzilado. 

O SR. RONAN TITO- E se o Senador Biso! estivesse, 
fuzilávamos as duas bandas. Sem nenhuma segunda interpre· 
tação, por favor. Os dois lados sem nenhuma segunda interpre-
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tação. Agora eu tinha um professor que dizia que "a lei, 
a mulher e: a lt:rra, para serem férteis, teriam que ser violadas". 

O~SK- Muito bem Senador. 
O SR. RONAN TITO- Esse professor dizia. Não estou 

endossando não. Só estou contando. - -
Acho que ternos que ir consertando o carro andando, 

claro. Não funcionou, tem que ir até funcionar ou não funcio-
nar... ~ ~ -

O SR.- ÉL_Claro, temos que conserrar: 
O SR. -Bom. Vamos ao art. 27: 

Para efeito do disposto no art. 2'-' da Lei n"' 8. 727, 
de 5 de novembro de 1993, não fixados os limites de 
9% da receita líquida re31, defhüdo n6- § 1" do art. 
49 desta Resolução, para os primeiros doze meses da 
a~~inatura do contrato de refinanciamento e de 11% 
em diante. Só.. - --

O SR. -Sem o§ 1•? 
O SR. RONAN"TITO -Senfo§ 1•, sem na·d-a. Aqui: 

refinanciaMento-, 9% ;'e depois de 11% ,_ ~m segu~da... _ . 
O SR. -E ai atédação que· vai: ser ~mud§lda .. ~_ _ ______ _ 
O SR. RONAN TITO- É. Terii cjuemuâar-a~ redação. 
O SR. - Em priineiro lugar, eu gostaria de dizer ao 

senhor que já conversamos e acho correto porque 15% é 
absurdo e os 12 ... Eu só pediria ao senhor que fiZéssemos, 
se o senhor me permitir a su:g~stão. qU{co_l~~ssemQS ess~s_ 
9% para o exercício de 94. E hão pani"os pr6xi:rhos 12 meses. 

O SR. RONANTITO- Concordo plenamente~: Plena
mente. 

o SR. - Poiqüe ·temos duas va-ntàgens. _ 
O SR. RONANTITO- Plenamente. Não precisa argu

mentar. Porque incluSive está deõ.fro ~dO planej_amento. deste 
Governo. No outro governo, já entra· as 12%. Qu_em vai se 
candidatar ou se eleger já está pensando ... Estou plenamente 
de acordo. ____ -- - _____ -__ ·_ -___ - _ ~ __ 

Ouviu, Dr. Orlárido? Nove por cento até 31 de dezembro 
de 1994. Após isso, 11% ao ano. -~ . ~ .. 

O SR. ORLANDO LEITE- Está bom. Está anotado. 
O SR. - Ok? Estou de pleno acordo. 
O SR. - Se tiVeY qUe ter ·alguma ãrteração é- -Só- depois 

o Senado aprovar outra Resolução... -
O SR. -Com licença mais umá Véi,· Senâ.dOf iOãO "Rõ

cha, se o senhor me permitir. FicO penSi:úidoo seguin-te: lOgica
mente que 9% é um númerO _q~:~e _não· satisfaz a União. Não 
vamos discutir. O Seiiador Ronan Tito já disse que é a decisão 
do Relator e não vamos discutir. Não satisfaz a União porque 
ela é incapaz de perrníti_r:__ o __ retorl!o dõ ,fluxo de ~ixa- para 
a Caixa EcoiiOinTCa-:--Onze ~_um númef~_- que eu diri~ que 
seria suficiente-pára fazer issO. LogiCani~11:~e que temoS o pri
meiro ano, que é um ano de ajuste. Agora, essa propo"Sta 
que o Senador apresenta de pôr 11%~ _e aí tirando os 12 
e tirando os_ 15, parece-me que ela precisa ficar na imagem 
de todo mundo que será definitivo e que não iríamos mudar 
isso no ano que vem, exatamente para que a Caixa posssa 
se planejarcom as_suas aplicações. Porque 12, 15, com certeza, 
no ano que vem os governa:<;tores iriam pl~itear e mudar. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Iriam cancelar. 

o SR. RONAN TITO =.~onze é razoável, se planejado 
com antecedência. Estamos num anO de ajuste. Então vamos 
nos 9% até 31 de dezembro. Por isso que aceitei de pronto. 

O SR. - E aí no dia seguinte? Olha, esse é o valor. 
Essa é a posição. E a gente nem falaria na possibilidade, 

logicamente que ela está sempre aberta, de nO futuro rever 
isso: a posição é essa. 

O SR. -Claro. 
O SR. DONATO -~Apenas para me manifestar, acho 

_que está decidido priorizarmos os pagamentos. Então, com 
9%, -ou com 11%, fica resolvida a questão com 9% para 
o Tesouro Nacional, se priorizar· os bancos federais, que é 
o produto da Lei n• 8.727. 

O SR. -Falando com relação ao Rio Grande do SuL 
~o SR. DONATO- Todos. 
O SR. -Mas o Rio Grande do Sul não é único. 
O Sr. DONATO- Mas, para o Rio Grandé do Sul, 

-você pode colocar 20% da receita líquida real, se você não 
frear a dívida mobiliária, ainda os bancos federais são preju
dicados._ 

O SR. Isso já estava resolvido na folha- anterior que nós 
mais tarde conversaríamos· a respeito. -

O SR. - Exatamente. Então só para ... 
O SR._- Isso já discutimos até a exaustão e chegamos 

a um consenso, aqui que me parece que foi adequado para 
todo mundo. 

O SR.- E outra questão, só para ... 
O SR. RONAN TITO - E eu convidaria o senhor .... 

para, às 15h~ .. Qual é a Sala? 
O SR. .- Lá na minha sala, ele sabe. 
O SR. -Ele é freguês da minha sala ... 
~O SR:...:..:..: Já o procurei de manhã. 
O SR. Liguei para ele, é meu freguês de manh-ã lá. 
O SR. AT"ÍUO BERTOLDO -15h? Eu só queria enten

der, então, o seguinte, porque, também. São Paulo tinha uma 
proposta com relação a essa questão mobiliária, e até muda
mos wn pouco aquela questão da trava dos 2%, demos uma 
redação diferente; qiie paSsei para o Orland0 há dois dias, 
ele me ale:f1-qu_ para_ um ponto: poderia ter gt!:nte beneficiada 
com aquela redaÇão. Está certo? Então, não sei. Não sei 
se já fo_i Pasio ao conhecimento d~ Çomissão, queria, "inclusive, 
adiantar, talvez, um pouquinho o processo, se pudess_e_lê-lo. 

G$R. ORLANDO LEITE~-'- Atfiió, vou responder, 
independente da leitura, e esse assunto vai ser discutido às 
15h, em função da priorização, porque, no momento em que 
houver uma priorização das outras espécies de dívida, a dívida 
mobiliária vai, realmente, ser o colchão, e, aí, fica resolvido 
isso_. ... . . . . -
. . O SR. ATÍLIO BERTOLDO- Eu diria até uma expres
são: sem sacrifíciO- dãS demais dívidas. VoCê me entende?_ 

O SR. ORLANDO LEITE ~~Mas vanios, realmente, 
tei bastante objetiVO, vamos ser objetivos no detalhe. Vai 
p_agax: p:t:im~iro isso, d_~poiS, aquilo, depois, aquilo outro e, 
depois, a dívida mobílíária. 

O SR. -Tá bom. 
O SR. -Certo? 
O SR. RONAN TITO - Muito bom. 
O SR_. 7 .Como é que ficou, então, Senador Ronan Tito? 
O SR. RONANTITO- Olha, ficamos com 9%, o Rela-

tor vai apresentar 9%, é-evidente, de amortizaçã<?. Agora ... 
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Quero registrar que recebi, 

agora, um telefonema do Secretário da Fazenda do Rio GraU;.· 
de do Sul manifestando uma posição contrária a isso. 

O SR. RONAN TITO -~Sim, mas isso é o relatório. 
Agora, vai ser discu,tído na Co~lsSão, que vai votá-lo, depois, 
vai para o Plenário, ·e eu já disse a todos aqueles que acharam, 
por exemplo, insuf1cient~ para o Tesouro, o Dr. Fu~de acabou 
de dizer, é insuficiente 9%, ele quer 11%, o R10 Grande 
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do Sul quer 7%. Tenho que chegar a um número, e cheguei 
a 9. Sab~m por quê? 9 é um número bonito, cabalístico, Não 
é nada disso. Na verdade, o Senador João Rocha, que é o 
Presidente desta Comissão, trouxe-me o perfil da dívida de 
todos os Estados, disse-me, e começamos ('J:frabalhar. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Ê, está aqui, 
há muito tempo estam9~ ~nalisando isso: - -- - - -

O SR. RONAN TITO - Ele olhou aquilo ali e disse: 
olha, 9% cai bem, aí com 85% dos Estados, _que, verdadei
ramente, tem solução, mas não tem solução mesmo, então, 
vamos colocar 9%. Entendeu? 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra 
o Dr. Fuadc. 

O SR. FUADE - Se o Senador FogaÇa me permite, 
eu gostaria só de fazer uma observação. Com 7% de _limite, 
teríamos o pagamento apenas dos seguintes Estados: Distrito_ 
Federal, Rondônia. Roraima e Tocantins.. Somente esses 4 
Estados ... 

O SR. RONAN TITO - Sabe por quê? Porque esses 
Estados todos têm endividamento, pequeno, eles são Estados 
recém-criados, e a União arcou com tudo. Então, eles não 
têm... -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- No Tocan
tins, não, Senador, lá, no Tocantins,"lãlnenfav~lmente, o To
cantins ficou como exceÇão, incluSive, coJocaninl uma. dívida 
aqui do BNDES, que é do Governo Federal, há um BNDES 
aqui que não é do Tocantins. Então, o _Tocantins ganhou 
só essa dívidazinha do BNDES. Mais nada, mais nada. Está 
sofrendo. precisa- do apoio do Sul e do SudeSte. 

O SR. FUADE - Concluindo, aqui, então, Senador, 
esse pleito faria com que todo _esse esforço de rolagem que 
vem sendo feito pelos Estados, pela União, esse ajuste da 
Caixa Económica ficaria absolutamente inviabilizado porque 
o grande objetivo que era refazer o fluxo para a Caixa Econó:: ~
mica para- ela poder voltar a emprestar estaria ·inviabilizado 
porque estaríamos fazendo uma rolagem na qual 24 Estados 
da Federação, ·sirüplesmente, passariam a pagar zero para 
a Caixa Econômica, zero é exagero, mas um valor muito 
pequeno, para· todo esse conjunto de. dívida. Então, tem esse 
quadro aquí.:.' · 

O SR .. DONATO - Coilcordo que, realmente, se !J.ãO 
priorizar os outros_ pagamentos ou priorizar os pagamen_tos 
dos bancos federais. que, no cao;;o, da Lei n" 8. 7f,_7, _s_e_não 
priorizar isso, com 7%, nem_ com 20%, vôcé-paga alguma 
coisa para os bancos federais para os Estados que têm dívida 
rnobiiiária. Então, 7%, no caso do Rio Grande do Sul, cabem 
perfeitamente, desde que eu resgate exatamente o que resga
to, hoje, de dívida mobiliária. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Donato, desculpe-me inter
romper, mas não vamos repetir isso tudo-outra vez, porque ... 

O SR. DONATO -Estou citando apenas o limite. 

O SR. RONAN TITO -Apenas demos uma satisfação 
ao representante de São Paulo que não estava aí, mas que, 
depois do almoço, às 15 horas, essa definição caberá aos senho
res. Se não tocarmos agora, às 15 horas estaremos aqui, a 
reunião será aqui e não Iti.. Tenho o péssimo hábito de almoçar 
de vez em quando, de maneira que gostaria que tocássemos. 

O SR. -Será trocado o local...? 

O SR. RONAN TITO --- Não. Será lá no Ministério, 
na sala Dr. Fuade. 

O SR. -Podemos rever a hora. Dependendo da hora 
que sairmos ... 

O SR. RONAN TITO - O restante é para efeito de 
apuração do valor ligado a prestações mensais ... 
- O SR. -Deixar clafo este artigo, quer dizer,_9% para 
o primeiro ano e 11% para os anos subseqüentes? 

O SR. RONAN TITO -Sim. 
O SR. -E tiro o parágrafo primeiro? 
OSR. -Não. 
O SR. - Entendi. Pensei que fosse em cima. Continua 

o segundo e o terceiro? _ 
O SR. RONAN TITO-,- Isso. 
O SR. RONAN TITO - Isso é questão de redação, 

_o~ pode incorporar no caput, ou pode ficar no § 19• 

O SR. -Essa foi a minha dúvida. Isso é irrelevante. 
O SR. RONAN TITO- Então agora é às 15 horas ... 
O SR. -Senador Ronan Tito,_So_mente para uma obser-

vação no art. 27, § 2~ ~ está definido que os percentuais defini
dos no caput e no pªrágrafo 1 ~ desse artigo serão aplicados 
sobre um duodécimo da receita líquida real. Isso vai ter reper
cussões sobre a operacionalização dos procedimentos com re
lação _à rol agem da dívida mobiliária. o _que fazemos hoje 
é o encaminhamento de um parecer para rolagem do semestre. 
Na medida.em que faremos a apreciação mês a mêS, teremos 
de ter procedimentos diferentes .em relação à lei da rolagem, 
que será objeto da discussão à tarde. Terá de ser praticamente 
mês a mês e teremos de fazer alguma mudança. ~ , 

O SR. RONAN T)TO- Dr. OrlandÓ, qual o inconve
niente de deixarmos_ como estava na Resolução n" 36, que 
fica nos 6 meses? Não tem nada. 

O SR. -Tem uma proposta nossa que foi encaminhada 
com correção monetária ... 

O SR. _:_-Senador, aí é uma questão de prática ... 
O SR. ORLANDO LEITE -Desculpe-me interromper. 

Vamos analisar isso e, _se for o caso, retornamos à redação. 
O SR. RONAN TJTO _- Ê mais prático. 
O SR. ORLANDO LEITE- Tem um lado operacional 

que todo mês vai ser Uma papelada,porque vai receber de 
todos os Estados e Municípios ... 
_ .9 SR.- A única, preocupação é com a correção mone
tária desses valores, porque, se pego um valor de seis meses 

_ atrás e trago para pagar hoje, a receita líquida sem correção ... 
O SR. ORLANDO LEITE -Não, preserva os Muni

cípios ... 
O SR.- Temos -p~ fazer a correção desses valores. 
O SR. -Preserva a correção monetária, porque há recei

t_? de seis meses paga hoje, embora esperemgs que não tenha 
muito mais correçáo .mO-netária daqui para- frente. Se Deus 
quiser. a partir de feve~eiro vai ser tudo em URV. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Agradecemos 
a presença dos representantes do Ministério da Fazenda, do 
Banco Central, das Assessorias. A reunião foi muito produ
tiva. Esperamos que este assunto seja colocado em pauta 
na reunião da próxima teiça-feira. faremos a convocação para 
terça-feira. Muito obrigado. 

Está encerrada a reunião. 
(Levanta-se a reunião às 13 horas e 33 minutos.) 


