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Ata da 143 Sessão, em 2 de janeiro de 1995 
11• Sessão Legislativa Extraordinária, da. 49" Legislatura 

Presidência do Sr. Chagas Rodriiues 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Hemique Almeida - Ney Suassuna - Chagas Rodrigues -
Eduardo Suplicy - Jacques Silva - Joio Calmoo. - João França
Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Ricba- Júlio Campos
Lourival Baptista- Mansueto de Lavor- Moi>és Abtio - Nabor 
Júnior- Ronan Tito. -

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 17 Srs. Senaclotcs. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

· Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos- tiabe.Ihós.. 
O Sr. I" Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO.PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Restituindo autógrafos de projetosde lei sancú:mados: 
N" I. de 1995 (n" 1.260/94. na origem), de 29 dezembro úl

timo referente ao Projeto de Lei do Se!llldo n• 37,_~l992 (n• 
3.105192. na Câmara dos Deputados). de autoria do Senador Nel
son Carneiro, que regula o ~ito dos companheiros a alimentos e 
à sucessão, sancionado e transfomiado na Lei n• 8.971, de 29 de
zembro de 1994; e 

N" 2. de 1995 (n• !.266/94, na origem), de 29 de dezembro 
último' referente ao Projeto de Lei da amam n"J26,_de 1994 (n° 
4.604'94. na Casa de origem), que inclui as categorias funcionaii 
de auxiliares de Transporte, Administrativo, de Vigilância e Arte
sanato no Nivel de Assistente, e dá ootra.s providEncias, sanciona
do e transformado na Lei n• 8.972, de 29 de dezembro de 1994. 

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

O Senhor Presidente da República editou a 'Medida Provi. 
sórla n• 786, de 27 de dezembro de 1994, que altera a redoçio do 
art. 2• do Decreto-Lei n• 2.236, de 23 de janeiro de 198S, que di.>
põe sobre a t,abela de emolumentos e taxru; aprovada pelo art. 131 
da Lei n•6.815, de 19 de agosto de 1980. 

De acordo com as indicações das Lider.mças. e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° di Resolução D0 1/89-CN; fica assim cons
tib.lída a Comissão Místa incumbida de emitir parecer sobre a ma
tma: 

Titulares 
SENADORES 

PMDB 
1. Cid Sabóia de Carvalho 
2. Mansueto de Lavor 

3. Lourival Baptista 

4. Carlos De'Carli 

5. Reginaldo Duarte 

PFL 

PPR 

PSDB 

Suplentes 

L Jacques Silva 
2. C6sar Dias 

3. Alexandre Costa 

4.LevyDiu 

5. Joaquim Beato 

PMN 
6. Francisco Rollemberg 6. 

PRN 
7. Aureo Me llo 7. Ney Maranhão 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

BLOCO 
l. Mussa Demes 1. Vilmar Rocha 

PMDB 
2. Fernando Diniz 2. Geddel Vieira Lima 

PPR 
3. Marcelino P.omaoo Machado . 3. Aoiar.t.l Netto 

PSDB 
4. Jaume Santana 4. Ubira.tan Aguiar 

PP 
5. Mário de Oliveira S. Augustinho Freitas 

PUf 
6. Carrion Júnior 6. Luiz Salomão 

PMN 
7. Jerônímo Reis · 7. Nilson Gibson 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989...cN. ftca estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: · 

Dia 2-1°-95 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 3-1°-95 - Prazo para rec_ebirnento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 11-1"-95- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 26-1°-95 ~Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- A Presid&lcia 

re~beu. do Banco Central do Brasil, o Oficio n• 3.879194. de 29 
de deZembro último. encaminhando dados referentes às dívidas 
dos Governos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal. dispo
níveis no Departamento da Dívida Pública do Baoco Central do 
Brasil. 

O expediente será despachado à Comissão de Assuntos 
Econômicos. para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- A PreSidência 
comunica ao Plenário terem renunciado aos mandatos de Senador, 
em virtude de posse em outro cargo eletivo em 1 o de janeiro de 
1995, os Srs. Senadores Wilson Martins, Mário Covas, AlmirGa
briel. Fernando Henrique Cardoso, :Márcio Lacerda. Marco Maciel 
e Albano Franco. 

Serão adotadas as providências para a convocação dos Srs. 
·suplentes. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- A Presidência 
cortiu.i:iita ao Plenário que reassumem o mandato nesta data os Srs. 
Senadores Elcio Alvares e Beni V eras. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- A Presidência 
comunica ao Plenário que os Senadores Eva Blay e Ney Suassuna 
reassumem o mandato, nesta data. em decorrência da renúncia dos 
titulares, Senadores Fernando Henrique Caidoso e Antonio Mariz, 
respectivamente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tá rio. 

É lido o seguinte 



2 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1995 

REQUERIMENTO N' 1, DE 1995 

Requeiro. nos termos do§ 1° do art. 13, combinado com o 
art. 38 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam considera
das como licença autorizada minhas_ ausências aos trabalhos da 
Casa. nos dias 23, 26, 27. 28 e 29 de dezembro do corrente ano. 

Bras! lia, 30 de dezembro de 1994.- Senador Pedro Simon. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A votação do 

requerimento fica adiada por falta.dt.. quorum. -

tário. 
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secre. 

É lida a seguinte 

Brasília, 1° de janeiro de 1995 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do art. 56. inciso 

L da Constiniição Federal, combinado com o a.rt. 39, alínea b, do 
Regimento Interno, que a partir desta data. estarei me afastando do 
Senado Federal pua assumir o cargo de Ministro de Estado da 
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. 

Outrossim. informo a Vossa Excelência que manlfesto a mi
ohaopçãopela renumeração do cargo de Senador da República. 

Aproveito a oportunidade para reaftrmar a Vossa Excelên
cia a expreSsão do meu apreço e elevada consideração. - Senador 
José Eduardo. 

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

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. 1 o 

Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' I, DE 1995 

Altera a redação do art. 1° da Resolução D 0 48, 
de 1989, e dá outras providências. 

O Senado Fedetal resolve: 
Art. 1° O§ 3° do art. }0 da Resolução n° 48, de 19S9. passa 

a viga:ar com a seguinte redação: 

''Art. 1° ..... ·-···-··-·· .. ··-.. -·-··-··-· ... -·----·· 
§ 3' Até o mês de junho de cada ano, será paga, 

como adiantamento da gratificaÇão, metade da remune
ração a que o servidor fizer jus." 

Art. 2° Esta reSolução entta em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contráii~. 

Justificação 
O Projeto que temos a honra de rubmeter à decisão dos ilus

tres membros da Casa tem por objetivo corrigir uma restrição in
troduzida pela Resolução do Senado Federal n' 4E. de 1989. que 
em seu art. 1°, § 3°, fJXou que õ Servidor teci. o direito, no m€s de 
junho ck cada ano, ao adiantamento de merade_ da G!atiflCação 
deNaial. .. . _ . 

Em sua origem- Decreto. Lei n°2.310. de 1986- o adianta
meiJlo de metade da Gratificação de Natal é concedido aos funcio-
Dários civis e militares da União, dos Territórios- e das autarquias 
federais, e aos membro5 do Poder Judiciário da União, do Distrito 

• Fedexal e dos Territórios e do Tribunal de Contas da União, entre 
os mues de janeiro a novembro de cada ano. ----

:A aJroVação do p:esente Projeto de Resolução amplia, por
tanto, o alcance da Resolução do Senado Federal n• 4E, de 1989, 
deixando à Administração da Casa a competência para decidir, 

dentro do primeiro semestre de cada ano, o momento oporttmo 
para a concessão do referido aiantamento, com dotação orçamen
tária própria. e elimina, assim. uma restrição oão consagrada no 
Decreto-Lei que orizinoo a norma para o Senado Federal. 

Sala das Sess"ões, 2 de janeiro de 1995.- Chagas Rodri
gues - Levy Dias - Nabor Júnior - Júnia Marise - Lourem
berg Nunes Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- O projeto será 
publicado e, em seguida, flCaiá sobre a mesa durante cinco sessões 

ordinárias a fim de receber emendas. nos termos do art. 401, § 1°, 
do Regimento interno. Fuido este prazo, será despachado às co
missões competentes. 

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

É lido o seguinte 

OF. n•!/95- GNS 

Senhor Presidente. 
Bmsí!ia, 2 de janeiro de 1995 

Apraz-me comunicar a Vossa Excelência que. an virtude 
da renúncia do Exm0 Sr. Antonio Mariz para assumir o Governo 
da Paraíba, estou assúmnido o cargO ele Senador, confonne Diplo
ma expedido pelo TRE da Paraiba. já apn:sentando a essa Secreta
ria e que me habilita a esse honroso cugo. 

Certo de sua melhor atençio ao assunto, renovo-lhe protes
tos de alta estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, - Senador Ney Suassuna. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O expediente 

lido vai à publicação. ·· ·-
Sobre a mesa. requerimentos ·que serão lidos pelo Sr. 1 o Se

cretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 2, DE 1995 
Nos termos do art. 397. I, do Regimento Interno, requeiro a 

coovocação de Sua Excelência o Sr. Ministro do Planejamento, 
Depuado Jo~ Serra. a fun de que, perante o Plenário, ~ste inM 
formações sobre: · . . , . . 

1. A crise mexicaó.ã e suas :repén::US:sões na economia, nas 
finanças e na política cambial brasileira. 

2. Possíveis ajlstes do Plano ReaL 
3. Politicas de e!DJl"'gos e de saláriOs. 
4. Política dC preçoS -e de contenção ao consumo. 

S. Abertura às importações e fortalecimento da estrutura 
produtiva nacional. - -

6. Papel do Estado em face da politica econômica do Go
verno Fernando Henrique Cardoso. 

Sala das Sessões, 2 de janeiío de 1995. - Senador Man· 
sueto de Lavor. 

REQUERIMENTO N• 3, DE 1995 
Nos termos do art. 397, I. do Regimento Interno, requeiro a 

convocação de Sua Excelência o Sr. Ministro da Fazenda, econo
mista Pedro Malan. a fim de que, perante o Plenário, preste infor
mações sobre: 

1. A crise mexicana e suas repercussões na economia, nas 
fmanças e na política Cambial brasileira. 

2. Possíveis ajlstes do Plano Real. 
3. Políticas de empregos e de salários. 
4. Política de preços e de contenção ao consumo. 
S. Abertura às importações e fortalecimento da estrutura 

produtiva nacional. 
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Janeiro de 1995 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Designo co
missão, formada pelos Srs. Senadores Mauro Benevides, Elcio Al
vares e Jonas Pinheiro. para conduzir S. Ex• ao plenário, a fim de 
prestar o compromisso regimental. (,Pausa.) 

data a representaçãe- do Estado de Pernambuco. em substituição ao 
S~adot:_ Marco Maciel, adotarei o nome parlamentar abaixo con
signado e integrarei a bancada do Partido da Frente Liberal- PFL. 

Atenciosas saudações, • 

(O Sr. Marco L#cio Traj:mo dos "Santos é condu
zido ao Plendrio e presta, junto à Mesa, o compromisso 
-os presentes deverão permanecer de pi.) 

Joel de HoUanda de Cordeiro. Assinatura. por extenso. 
Nome parlamentar. Joel de Hollanda 

Em 2 de janeiro de 1995 

O SR. MARCO LÚCIO (PFL-MS) - Prometo Senhor Presidente. 
guardar a Constituição Federal e as leis do País, desem- Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência. à vista do 
penhar fiel e lealmente o mandato de Senador que 0 disJX>Sto no art. 7o do Regimento Int.erno, que, assumindo nesta 
povo me conferiu e suSteDtar a tiiiião, a integridade e a data a representação do Estado de .Mato Grosso do Sul,. em substi-
independência do Brasil. (Palmas.) _ tmção ao Senador Wilson Barbosa Martins, adotarei o nome par-

o SR PRES NTE 
lamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido da 

• IDE (Chagas Rodrigues) - Declaro em- Frente Liberal- PFL. 
possado como Senador da República o Sr. Marco LúCio TrajaDo Atenciosas saudações. 
dos Santos, que. a partir deste momento, passará a participar dos 
trabalhos da Casa e do Congresso. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1° Se
cretário. 

São tidas as seguintes · 

Em 2 de janeiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência à vista do 

disposto no art. 7' do Regimento Interno, que, assumindo nesta 

Marco Lúcio Trajaoo dos Santos. Assinatura. por extenso. 
Nome parlamentar. Marco Lúcio 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O expediente 

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

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

guinte discurso.) - Sr. Preside_ote, sn e Srs. Senadores. num dia 
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festívo e esperançoso· do Ano Novo, compartilhando deste impor- água da região", concluindo com a sua máxima: ''E com trabalho 
tante momenro da vida nacional, quando os novos governantes das que se vencem crises". 
diversas Unidades da Federação assumiram suas funções em cada E. finalmente, dirigindo-se ao novo Governador Albano 
Estado, acontecimento democrático este consolidado com a reno- Franco. disse estar_ entregando o Governo a mãos horuadas de "um 
vação do Governo no_ plano federal, participei ontem. dia 1° de ja- político sério, um empresário vitorioso, filho e pai de família 
neiro de 1995, da posse e transmissão de cargo no Governo do exemplar. Homem testado e comprovado, com capacidade de tra
Estado de Sergipe. qUando o Governador João Alv.~ Fi.Ul9 passou balho, criatividade, diSJX)Sição e CODlpetência." E que a árdua tare
às mãos do Senador A_l_bano_ fra.QCQ o cargo de Cbete· do Poder fa que iria en.Crentar seria suavizada peJa ''preSença a um tempo 
Executivo Estadual, em solenidade muito conconida e aclamada rtrme e meiga, constante e atenta,--de Dona Leonor FrancO, mulher 
pela população que elegeu o novo Governador. de têmpera, acosrumada à luta, que galgou com m~ritos próprios 

Sr. Presidente, ligado à política de Sergipe ,há quase cin- escalões de grande importância., chegando a ser a primeiri mulher 
qúenta anos, foi para mim motivo de grande satisfação e entusias- sergipana a ser Minístra de Estado." 
mo assistir àquela solenidade, quando o Governante que deixava o O Governador Albano Franco, muito aplaudido no seu pro
Governo do Estado apresentoU na sua prestação de contas o halan· nunciamento como o_ novo Governador de Estado, lançou as bases. 
ço de suas realizações e o novo Governador fll111ou os seUs propô- do seu Governo ~ fl.xou as prioridades que serão Õbservadas nos 
sitos e metas para os próximOs-cjliatriiariOs: - - - -- - ---- - ptóXiinOS C.uati-o anOS, e -qu-e-:-ceftaiDentC. firáo-dC Seigípe Uril dOs 

Tenho acompanhado e participado com muito interesse e Estados mais promissores do Nordeste. 
empenho_ de cada ac.oub:çimento e realizaçãc;> importante para o Retomando de Sergipe ontem à tarde. ainda pude participar 
progresso do Estado e a melhoria das condições de vida da popula- da solenidade de posse e transmissão de cargo no Palácio do Pla· 
ç.ão. nalto, quando o Presidente Itamar Franco, merecedor da gratidão 

Naquela oportunidade, durante a posse do Governador Al· nacional pelo muito que fez pelo nosso País. passou ao Presidente 
bano Franco, lancei os olhos de minha lembrança sobre o Estado Fernando Henrique Cardoso o cargo de Presidente da República, 
de Sergipe -da época em que lá cheguei, em setembro de 1943. e que assumiu ungido pela confiança do povo brasileiro que espera 
pude ver. em confronto com os dias de hoje, quanto o Estado se seja este Governo uma marca de novos tempos de progresso e 
desenvolveu e se modernizou, pelo trabalho dos sergipanos e de bem-estar pana toda a nação brasileira. 
seus Governantes, cada um deixando importanr.es contribuições ao Finalizando. Sr. Presidente, peço a transcrição. com o meu 
trabalho dos seus sucessores. · pronunciamento, do disrurso a que me referi. pronunciado no Pa-

No seu discurso, o Governador João A_lyes Filho __ sintet_izpq _ -lácio Olímpio Campos pelo Governador João Alves Filho e o pro
as metas alcançadas que satisfaziam plenamente O se-u -compromis- nunciamenl.O feito na mesma oportunidade pelo Governador 
so ao assumir o GoVerno do Estado há quatro anos. Albano Franco, em O 1/01/95. 

E citou as ímportantes'Iealizações na agricultura, com a am-
pliação do perímetro de .terras irrigadas, i.Q.cluindo o Platô de Neó
polis. com a criação de milhares de novos empregos; o Projeto 
Gbapéu de Couro, que ampliou a preservação e a utilização de re
cursos hídricos, com a construção de 1.700 km de adutoras, cap
tando a água do Rio São FI3.I1Císc0; a únplantação do Pólo 
Cloroquímico: a implantação de uma imp::ntante infra-estrurura de 
turismo, coni a ampliação do aeroporto, boje podendo receber 
aviões de qualquer porte, melhoria das estradas de acesso ao lito
ral construção do complemento sergipano da Linha Verde, ligan
do Salvador ã AracajJ pela beira-mar, refoiinas-CEúYrlã-marftima
de Atalaia, talvez a mais bonita do Nordeste atu~I.mênte, incenti
vos para a melhoria da rede hoteleira e outras melhorias que farão 
do turismo a segunda maior receita do Estado, a construção do 
Porto de Aracaju, uma aspiração centenária do povo sergipano, 
pelo qual muito lutei; um aumento de 43% da matricula da rede 
pública-estadual, -um-programa de-ação- socia.l- de--aiTiplo atendi
mento às pessoas carentes desenvolvido pela sua esposa, ma Ma
ria do Carmo Nascimento Alves, e outras realizações que se 
refletem na elevação de índice de desempenho da economia do Es
tado. melhoria dos níveis de emprego. renda e qualidade de vida 
da população. 

Segundo su_as próprias palavras, o Govemador João Alves. 
Filho afumou que Sergípe, passados quatro anos de seu Governo. 
tem "a maior renda per capita do Nordeste, o menor indice de 
mortalidade infantil, o menor índice de inadimplência do sistema 
bancário, _ _total controle da cólera, a construção do porto mais com

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
WURJVALBAP11SFA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

DISCURSO DO GOVERNADOR JOÃO ALVES Fn..HO 
NO PALÁCIO OLÍMPIO CAMPOS. NA SOLENIDADE DE 
POSSE DO DR. ALBANO DO PR,ADO FRANCO. EM 1°·1-
!995. ' 

A marcha do tempo é implacável. Lembro-me- parece que 
-roi-ontem- qUando, há quase quatro anos, eu assumia o Governo, 
ftml3I\do com o, ll:ÇVO sergi~no o com~'ZD1isso de ~ervi-lo da me
lhor forma. Recordo-me bem da essência do plano que eu apresen
tava como proposta aos meus conterrâneos. 

Naquela ocasião. eu sintetizei meu programa de Governo da 
seguinte fonna: 1 °) ações objetivas na agricultura com a dinamiza
ção 1la.; ações íntegmdas do Projeto Blapéu-d<> Coare' 2") i>ricri
dade para a implantação do Pólo Cloroquímico e a construção de 
Distriros Industriais, localizados em áreas estratégicas; 3°) implan
tação de uma modema e ágil indústria turistica. 

Entendo ser hoje a ocasião adequada para uma prestação de 
contas, de forma a mostrar que, no meu- periodo de Governo. agi 
de fonna coerente com as idéias exptessas no dia da posse. Permi
to-me, pc:Jrtanto, fazer uma análise detalhada, um a um. dos com
promissos assumidos. 

Agrialltura 

petitivo das Regiões Norte-Nordeste, o único Estado a construir _Conseguimos restaurar e ampliar os perímetros irrigadOs da 
com recursos próprios, seu pólo cloroquímicO;-o-qi.Je maíSiiiVeS-tiu -RibCini. ]&Caiecida. Jabiberi e Projeto CalifcSmia, onde foram im
em turismo e em fruticUltura irrigada com recursos pnSprios. a plantados mod_cmos sistemas_ de produção de alimento, sistemas 
maior extensão de adutoras do País, a Capítal com menor número estes que também respondem pela geração de milhares de empte
de favelas, a maior densidade de esgotos e a melhor servida de gos pennanentes. 
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Implementamos um novo perimetro de inigação. o Jacareci
ca li, em Mafuador, que já se -encontra com-40% das obras pron
tas. 

Tivemos uma ação pioneir.i-e Ousada no Platõ de Neopólis, 
onde uniram-se iniciativa privada e p5der público para implantar, 
em uma das regiões mais pobres do Estado, um projeto de fruti
cultuta il:rigada de colossal potencial. Além de gerar 20 mil novos 
empregos diretos e indiretos, petmanentes, o Platô de Ne6polis é, 
boje. o mais moderno projeto de irrigação do Norte-Nordeste bra
sileiros. utilizando tecnologia de ponta. transformandO-se~- por ou
tro lado, em uma grande fonte de riquezas para o Teswro do 
Estado, através dos novos impostos a serem recolhidos. 

Acresce-se ainda o ponto fundamental de que com a pa.n::e
ria do setor privado, a este cabem 60% dos investimentos globais, 
almn. da operacionalização plena do projeto após sua conclu_são. 
Desta fonna há uma economia substancial dos recursos públicos, 
sem contar com a divisão de riscos e a capitalização da capacidade 
gerencial e dinamismo próprio do setor privado. 

Mantivemos ainda uma ma.Jha de atendimento ao pequeno 
prOOutor, através da distribuição de sementes selecionadas e do 
programa de ovinociprinocultura, entre outras iniciativas de apofo 
ao agricultor, fJXando..o à terra e dando-lhe condições de sobrevi
vência digna. 

Projeto Chapéu de Couro 

O Projeto Çhapéu de Couro, objeto de elogios de entidades 
especialízadas nacionais e íntemacionaís. · fól revitalizado. e atra
vés dele reiniciamos o processo de abertura de poços, construção 
de aguadas e implantação de cisternas. Por outro lado, totalizamos 
mais de 1.700 quilômetros de adutoras no Estado, formando a 
maior malha de todo o Nordeste - maior do que todo o resto de 
adutoras, do Nordeste inteiro, somado. Com o detalhe de que a 
água, que agora chega a todas as sedes mJ.Jnicipais do Estado e a 
povoados com mais de 100 habitantes, ser tratada. com a mesma 
qualidade da água servida ao morador de Ara.caju. (Para tanto, 
construímos duas moderníssimas estações de tratamento localiza
das em Gararu e Amparo do São FranciscO. que permitem o· trata. 
mente de toda a água transportada pelas adutoras Sertaneja e do 
Alto Sertão.) · · 

Recebemos um elogio público da Unicef, conceitUado ór
gão da ONU. que recomenda as ações tulizadas em Sergipe para 
países si.triilares ao noss.o. tendo em visla que, por suas constataçõ
es. em Sergipe alcinçou-se a menor taxa de morialidade infantil 
no Nordeste, e o surto de cólera que assustou o País, especialmen
te o Norte e o Nordeste. foi mantido sob total controle, tanto que 
foram registrados apenas dois casos em ouhlbro em nosso Estado. 
enquanto em outros Estados são milhares os atingidos por essa 
doença tenivel. 

Pólo Cloroquímico 

Para explorar o imenso potencial mineral de nosso subsolo, 
montamos a infra-estrutiiia do Pólo aoroquímíCo. que gerará miM 
lbares de empregos e garantirá recursos ao pOder público pãra am
pliar obras e ações de caráter sociaL Paralelamente, montamos 
cinco Distritos Industriais em municípiOs eSttaíf.gtcoS, com o obje
tivo de dinamizar a p:>tencialidade regional. Com o que possibili
taremos a multiplicação de micro. pequenas e médias empresas em 
nosso Estado, sabidamente grandes gerndoras de empregos. 

Para conseguir levar avante o Pólo. refizemos o projeto ori
ginal. reduzindo os custos de forma a viabilizai a.oh111. Eternos o 
orgulho de dizer que a implantação do Pólo foi feita com fecursos 
próprios do Estado de Sergipe. 

TralaMse de uma obra portentosa. de fôlego, que permitirá 
uma contínua. crescente e correta exploração dos recursos mine
rais do subsolo sergipano. e que contn'buirá para a geração de mi
lhares de empregos permanentes. diretos e indiretos, além de se 
constituir em impÕrtante fonte de receita para os cofres públicos, 
sobrerudo quando construido ao lado de um dos portos mais mo
dernos e co~petitivos-do país. 

Diretores da General Motors do Brasil, visitando os Estados 
do Nordeste para analisar um local onde erguer uma nova unidade 
de produção de seus veículos, chegaram a afliiil3I' que. dos 12 Es
tados visitados em várias regiões brasileiras nos últimos meses, 
nenhum contava com uma infra-estrurura mellior para receber in
dústrias modernas, como Sergipe. 

Turismo 
No setor terciáriO. entendemos que o turisino -é ã-grinde 

promessa. Na verdade, o turismo -é hoje, ":tn todo o mundo, a se
gunda atividade econômica, geradora de empregos e riquezas, e 
com o detalhe de ser uma ativiJade ruja renda é de"mcx:raticamente 
com o detalhe de ser uma atividade cuja renda é deiDOCnlticamcnte 
dislribuída. 

Para que pudéssemos efetivamente utilizar o turismo como 
fonte de empregos e riquezas. a primeira providência era adequar 
nosso aeroporto. O desafio de ampliar a pista, desmontando o co-
lossal morro que obstruia a melhoria, foi enCãrado e vencidO ein 
meu govemo. Fm investidos mais de US$18 milliões na obra, 
com recursos pnSprios. Para se avaliar a dimensão do desafio en
frentado, que mereceu rnsgados elogios do pnlprio ministro da 
Aeronáutica. Brigadeiro Lélio Lôbo, a tem. ~irada da área, se co-
locada em caçambas, e essas em fila indiana, o comboio cobriria a 
extensão de Aracajl à divisa do Brasil com o Uruguai. Hoje, nosso 
aeroporto, com mais SOO metros de pista, aceita operações de acro
nave_s de qualquer porte. Fizemos ainda uma nova estação de pas
sageiros. com espaços para a Fazenda Nacional e a Polícia 
Federal, com o que viabilizamos VÔQS intemacionajs. o acesso ao 
aeroporto se faz agora por bela e segura avenida. construída para 
esse fun. 

·Implantamos o Trem Turistico, ligaodo Atacajl a São Cris
tóvão , (e consolidamo-nos como terceiro Estado do Brasil a incre
mentar o turismo ferroviário.) 

Entregamos seis catamaris, pant que turistas e residentes te
nham acesso a nossos magníficos manguezais. à beleza dos estuá
rios de nossos rios e à nossa orla deslumbrante. 

A Rua 24 HOtaS, segunda do gênero no pais, foi entregue 
para revitalizar o comérciõ no centro da cidade e criar nova alter
nativa turistica. São 450 empregos novos e uma nova opção para 
visitantes. Sobre essa iniciativa, é int~Sante ressaltar que ela 
acompanha uma tendência observada em todo o mundo, especial
mente nas grandes capitais: a de ~vitalizar os centros CODlerciais 
urbanos. No caso sergipano, não se pode negar a audácia de um 
projeto do porte da Rua 24 Hatas, que além dos empn:gos din:tos 
gerará centenas de empregos indiretos. 

Fizemos o acesso asfaltado a Pirambu, pa.m franquear as 
magníficas praias do Litoral Norte a mais gente. Construímos a 
Rodovia Ayrton Senna. trecho sergipano da Linha Yeide, que liga 
Ataca jl a Salvador totalmente pela orla e que será, em breve espa
ço, a mais importante Via do rurismo no Brasil. Já começam a ape.
recer os primeiros investimentos hoteleiros de porte voltados para 
o turismo de lazer. gerando milhares de empregos. 

O Projeto Orla mudou a face da Atalaia, outrora nossa car
tão poStal .;, recenteíiierite, desfigriráda; abandonada, desprezaôa. 
O Projeto Orla fez da Atalaia uma das praias mais bonitas doBra-
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sil e, disparadam.ente. a mais bonita do Nordeste, ji sendo um 
grande centro de atraçio de turislas, do país e do exterior. 

Agora, ai temos a realidade majestosa de um porto moder-
no, seguro, opondo na coodiçilo de porto privativo, atnvés da 
V ale do Rio Doce. o que lhe caracteriza consideráveis vantagens 
em relação a oulrQs portos da região, e do país. A condição de ser 
porto privado foi âmseguida através de demorada negociação }ln
to ao Minist6rio doo TI11DSJl0rles. apesar da férrea oposiçio do Sin-

Grllças a contrato assinado em W asbington dia 12-12-94. 
com o BID, que fmanciará o Prodetur- Programa de Turismo In
tegrado do Nordeste -. teremos mcursos pora, entre outras obms, 
construir um novo Mercado Público, urbanizar a Rodovia José 
Samey, que passanla dispor de água e luz fartas, construir uma ro
dovia que ligará o novo Porto de Sergipe a Pirambu, e dai à foz do 
Rio São Francisco, construir o novo e moderno aeroporto de Ara
caju e terminar a obra de contenção do avanço "das ~guas na Coroa 
do Meio~ 

Retomamos o Hotel Pala.cc de Aracaju, com o intuito de 
montar um Hotel-escola no Estado. o segundo na região Nordest.e. 
O processo de negocia.çio com o Sesc já está na fase fmal, deven
do nos próximos dias ser iniciado o trabalho,_ que ~c: propõe a for
mar mão-de-obra altamente especializada na área, com efeito 
multiplicador exlra.oid.inário. 

. Hoje, o resultado dessa açio no setor turistico pode ser me-
dido pela forma mais prática e fácil: os ho~is de Araca}l mostram 
níveis de ocupação jamais observados em toda a sua história. 

Comparando, portanto, os compromissos assumidos no dis
curso·de posse. um a um. com a.s respectivas realizaçêles ao longo 
de nosso periodo de Governo. temos a felicidade de constatar que 
cumprimos, ipsis Hteris, todas as promessas. Com efeito, nOSsO 
objetivo síntese era criar novas fronteiras econômicas para nosso 
Estado, gerando· riquezas permanentes e, sobretudo. empregos 
para nossos jovens que a cada ano buscam o mercado de trabalho. 

O que fazer, então, para gerar pelo menos 20 mil novos em
pregos para os jovens que chegam mo a ano à idade de tmballiat? 

A resposta para. esse problema está exatamente na abertura 
de novas fronteiras económicas, incentivando o empresariado a in
vestir. Pam que se tenha uma id6ia do acerto desse caminho, den
tro de cinco anos. teremos mais de SO.OCX> pessoo.s traballiando em 
perímetros irrigados, gente trabalhando em agrirultura irrigada 
tanto quanto o número de funcionários públicos estaduais. 

Por rutro lado, nio é excesso de otimismo prever que. lá 
pelo ano 2.000, o turismo será a segunda fonte de renda do Estado, 
com dezenas de milhares de empregm. Este, ao meu ver, será um 
amplo e alvissareiro fenômeno nordestino, com o amadurecimento 
do Prodetur. Afmal. foi assim no Otribe. é assim na Europa e em 
várias outras regiões do mundo. 

É verdade que costumo ser um otimista in~eraâõ; daque
les "de carteirinha". Mas, no que diz respeito a Sergipe, meu oti
mismo é baseado em fatos irrefutáveis. E por falar em otimisrno, 
não podemos omitir aquela que foi a obra do século: o Porto de 
Sergipe. 

O Porto Ignácio Barboza. sonho que fez a capital ser trans
ferida de Silo Crist6vilo para Araca}l, iúravessi:xi 139 anos, sem 
que se conseguisse execut4-lo. Foi alvo de campan6as memorá
veis, mobilizando todos os grandes lideres do Estado, mas nunca 
saía do papeL Para contornar o problema. no meu primeiro gover
no foí contratada uma empresa de consultaria especializada, para 
viabilizar um projeto que aliasse a exeqüidade técnica e financeira. 

Com o novo projeto, iniciamos os coiltil.tos- fundàmel:iiã.is~

Devemos realçar a extraordinária boa vontade do então Presidente 
José Samey que nos deu a concessão ponuária e a presença da Pe
trobnis. sem a qual jamais terlam.os tido recursos para executar a 
obm. 

O Porto é uma solução de engenharia que viabilizou sua 
construção, com um volume de despesa bastante menor do que a 
sugestão inicial que embora houvesse Ieeebido a aprovação técni
ca da Portobri.s, era inviável fmanceiramente. 

dicato dos Estivadores. 
_ __Nosso Porto 6. sem qualquer dúvida. um avanço rumo à di-

namização de mais negócios. no Brasil e no exterior, além de ser, 
também ele, importante femunenta de alavancagem da atividade 
nnistica. Cabe aqui ressaltar a importância da complementariedade 
magoifi~ do sisJ=a Pólo-Porto, pois poucos portos do país ofe
recem condições tio privilegiadas, em termos de vantagens com
petitivas. ES(»dilmente por sua excepcional área anexa, apta a 
r=hea a implantaçilo de um modemo porque industrial, repre
sentado pelo Pólo Cloroquímico, inaugurado em 20-12-94. 

. Haveria tanto ainda a falar: por exemplo, sotn educação, 
CUJO mlmero de malrlru!as aumentamos em 43% na rede pública 
estadual. Para que se tenha uma idéia. o quadriênio anterior ao 
nosso acresceu apenas 6% de vagas na rede pública. Na saúde pú
blica. por sua vez, fLZémos 77 obras, em SO municípios. entre Cen

tros de Saúde. Unidades Mislas e Hospitais (incluindo-se a dupli
caçilo do Hospitai Joio Alves). Na segurança pública, onde inclu

-sive enfrentamos uma malta de criminosos que ameaçava o sertio, 
Na minha amada culblm, e eterna cultura, qual nlo deixamos um 
único espaço sem restaurar inteiramente. Mas nio falami disso 
tudo e de muito mais, para não cansar o auditório. 

Permitam-me, contudr-. falar um pouco sobre a área social, 
já que não se pode pensar em desenvolvimento cconômico sem se 
abranger o social. Tanto é que alcançamos o patamar da~ econo
mia do mundo, enquanto ocupamos o humilhante 59" lugar na 
classificaçilo de qualidade de vida, segundo dadoa da ONU. 

A ação social de meu Governo teve a eoo<denoçiio de mi
nha mulher, Maria do Carmo, que se entregou de corpo e a1m& l 
tarefa de dar um pouco mais a quem praticamente nada tillha. Foi 
um trabalho estafante, que não conhecia domingos ou feriados, e 
que tiQba como recompensa tão-somente o olhar agradecido e o 
sorriso feliz das pessoas a quem uma equipe de abnegados da Se
cretaria da Açilo Social, sempre sob a coordenoçilo de Maria, alen
dia. 

O Pró-Mulher, esse programa audacioso e pioneiro, quere
-cebeu elogios e prêmios at6 de organisiDOS internacionais, superoo 
a casa de ISO mil mulheres atendidas. Mulheres muitas das quais 
jamais tinham ido a um médico na vida. Mulheres pobres, das ca
madas mais carentes do Estado, que jamais haviam sido submeti
das a um exame, ainda que preventivo. Podemos almnar. baseados 
em dados estatísticos levantados criteriosamente, que o programa 
literalmente salvou a vlda de milbai'e$ de mulheres, cujo câncer, 
diagnosticado a tempo, foi tratado e rumdo.. 

O traoolho de desfave!amento em Araca}l, especialmeDie 
na periferia da capital, foi outra obm de vulto. Hoje, o IBGE apon
ta Sergipe como um dos dois Estados bnsileiros quo registra me
nor número de favelas. Mas s6 Deus sabe o ttabAibo. que foi levar 
avante a missio de dar um teto digno a milhares de famíliu careo.
tes. São mais de quatro mil as familias aJ.canç•das pelo humanitá
rio proguolllll-

Hoje, fazendo um retrospecto do nosso trabalho ao longo 
dos últimos quatro anos, confesso haver sido aquilo que mais me 
gratificou foi provar, mais uma vez, e de modo pdtioo. que nio 
cabe para o Brasil, uma nação de jovens que se ÍDCOipOi8111 à base 
de dois milhões por ano ao mercado de trabalho, uma poütica re
cessiva. 
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A nossa opção é e haverá de ser, ainda durante muitos anos. 
a trilha do desenvolvimento. 

Não é sonho. É perfeitamente factiveL 
Sergipe, nesse quadri~nio. foi um excelente exemplo dessa 

tese, e os fatos estio aí pam atestar: a maio!' ~nda per capita do 
NOidest.e, o menor indice de mortalidade infantil~ o-m.enor índ.ice 
de inadimplên<:ia do sistema bancário, letal controle da c6lem. a 
consttução do Porto mais competitivo da região Norte-Nooleste, o 
'único Estado a construir, rom recursos pi6prios, seu Pólo Cloro
químico, o que mais irivestiu ·em turismo, o que liiais inVestiu, com 
recursos próprios, em fruticultura. irrigada; a maior exteDsio em 
adutoras do país, a capital com menor número de favelas, a maior 
densidade de esgotos e a melhor servida de água da regiio. Isso 
tudo foi possível, com muita gan-a, fé e convicçio~ Rea.fnmo que é 
c001 tmbalho que se vencem crises. 

Quem me ouve falar assim sobre meu govemo talvez se 
questione, e com razio: será que esse Joio Alves s6 tem graras re-
cordações? • 

Na verdade. nio foi bem assim. E que sou um ctim:ista. inve
temdo e incotrigivel. Maria, que alia a condição de esposa à de 
confidente, costuma afumar que eu tenho a mania de só me-lem
br.or das coisas boas. e tenho facilidade em me esquecer dos mo
mentos ruins, dos evenmais fraCassos. Ela tem Já suas razões e, no 
que me diz respeiro, aliás, agradeço ser assim mesmo. 

Deus me poupou dos sentimentos de pessimismo, de ódio, 
da desespenmça., das frustrações, das mágoas. Pelo CO!IIIário, meu 
combustivel principal é o desafio de novas realizações. Quanto aos 
fracassos, teobo-os e Jli.o são poucos. Mas, na realidade, depois de 
aprender com suas lições, esqueço-os e não me deixo frustzar por 
conta deles. Parto para novas lutas, rejlvenescido e entusiasmado. 

E é essa a principal mensagem que gostaria de deixar para 
todos, especialmente aos jovens. Aqueles aos quais estani confiada 
a larefa de cooduzir este país ao lugar que lhe COIJIPOte, de grande 
Nação. poderosa e respeitada em todo o mundo. E preciso que os 
jovens, os IJ10ÇOS e as moças, compreendam que este país é gran
de, como grande é seu povo. Que ele tem caminhos que só a ele 
estão disponíveis. Basta haver vontade, força, crença e conflllllÇa 
pata chegarmos lá. Mas haverá de ser pelas mios dos jovens. 

Embon possa p=r extemporineÓ tratar desse assunto 
em um discurso de transmissão de cargo de Governo, faço..o cons
ciente de que não há assumo mais importante no Brasil de hoje, 
particulannente em Sergipe, do que a renovação da nossa classe 
politica. E só se pode pensar em renovação se coilseguinnos rea. 
cender no COiação de nossa juventude o interesse em participar da 
vida públiCL 

A propósito, recordo-me de um fato de nossa história recen
te, que diz bem dessa importância. A famosa jOinalista italiana 
Oriana Falacci conversava com o antes tão poderoso Xá do Iri, na 
última entrevista que ele concedeu antes de sua queda. 

E ela perguntoo-lhe o porquê de um imperador Ião farto, tão 
rico, que· consegu:in formar o exército mais numCroso e melhor 
adestrado do Oriente, ~m da economia mais pOrtentosa elllre os 
moltimilionários poises prodotores de petróleo de então, estar sen. 
do demJbado do poder, por um sacecdote senil, exilado na distante 
Paris, de onde se limitava a-enviar mensagenS gravadas. distribui
das clandestinamente en~ seu povo. 

Nac:a OrianA que, depois de uma breve reflexilo, Reza Pah
levi lhe respondeu, com a vaz embargada: "É que eu não me dei 
coota de,que, desde que se disponha de recursos, é possível se im
plantar um parque industrial em at6 um ano. Mas. pam se foanar 
líder pata uma Nação, precisa-se de pelo menos uma gemção. Nilo 
me haver preocupado com a sua preparação foi meu eno fatal".--

Por sua vez, o maior erro do nosso regime militar foi haver 
inviabilizado a prática da politica estudantil e, com isso, a frustm
ção da renovação da classe política brasileira. Agre vou-se ainda o 
fato de, nesse loo!!o periodo de 20 anos, haver se inoculado na 
mente dos brasileiros o desdém pelo papel do político na socieda
de, 

Com efeito, veio a redem:Ocmtizaçio, mas não nos recupera
mos desse mal e o fato é que a nossa juvenwde não se sente mcti
vada para ingressar na politica. No mínimo ela é indiferente com a 
classe e o !I0!1lW é o desprezo pelos políticos. Desconhece-se o 
pspel insubstituível da classe política em uma sociedade democrá
tica enio há a mínima motivação de nela se i.nf.egrar e levar-lhe o 
oxigônio vital da renovação. 

Nisso tudo há um gmve risco: vale lembrar que há. uma re
gre infallve~ o poder não fica vazio, e essa omissio poderá levar 
incapazes a assumir. 

Que não pm;ista dúvida alguma: sem uma boa formação 
política, uma sociedade democrática se desintegrar.\. 

Nio obstante meu incotrigivel espório otimista, não posso 
deixar de maui.festar que esta é a maior das minhas piCOCUpações, 
menos como govemádcc que encerra sua missão, antes como ser
gipsno que se lembre do célebre ensinamento de Carlyle: "A hislb
ria dos povos é a história de seus líderes". 

Por fim. uma pe.lavra de todos os meus conterrâneos. Entre
go o Governo- às iiiãos hôàra.das de Albano Franco. Um político 
sério, um empresário vitorioso, filho e pai de famili.a exemplar. 
Homem testado e comprovado, com capacidade de trabalho, criati
Vidade, disposição e competência. Honra-me transmitir-lhe o car
go. E agradeço a Deus ter feito de Albano o nosso novo 
govema.dor, porque ele - como eu - sabe que Sergipe merece o 
maior e o melhor de nossos esfOIÇos para oferecer à sua gente me
lhor qualidade de vida. 

Tenho mais do que fé. Tenho cerle2a de que, com Albano 
Franco, Sergipe seguirá sempre em frente e sempre olhando alta
neiramente para um futuro maior e melhor, que está próximo, e 
que haveremos de conquistar. para crista.Iiza.r a posição de lideran
ça quo boje ostentamos. 

Maria do Carmo e eu sabemos. inclusive. que muito da ár
dua tarefa que espera Albano será suavizada pela presença. a um 
tempo firme e meiga, cOnstante e atenta. de dona Leonor Franco: 
mulher de têmpera. acostumada à luta, galgou com méritos pro. 
prios escalões de grande importância. chegando a ser a primeira 
mufuer sergipaD.a a ser Ministra de Estadõ. A Companheira ideal 
pata um homem de lutas, como Albano. 

Quanto a mim. voko as minhas atividades privadas. procu
rando de outro front contribuir para o engrandecimento desse meu 
querido Sergipe. 

Retomo ao seio da minha querida fann1ia, para dedicar mais 
tempo à minha Maria, aos meus queridos ftlhos e genro, Cristina, 
Ana. João e Amorim. 

Mas não cultivo ilusC:es, porque conheço o meu espúito ir 
requieto. Afmal a nan.ueza me fez assim-

Continuarei a Sonhar novos sonhos, a entender que a vida. 
só vale a pena ser vivida, quando se tem desafios a enfrentar e re· 
novadas metas a cumprir. , 

- Penso como Cervantes: "a e'stra.da é sempre melhor do que a 
estalagem11

• Por isso me despeço do meu povo com as palavras do 
poeta Robert Frost: "o bosque é denso, belo e sombresdo. Mas eu 
tenho promessas a cumprir e milhas a vencer. para só então dor
mir--" 

Somos um Estado pn::oto para crescer. Estamos preparados. 
E. com as graças do bom Deus, entregue a mios capazes.. 



Janeíro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 9 

Muito obrigado a todos. 
Senhor Governador. 
Estou aqui pam destacar a contriruiçio de Vossa Excelên

cia para o desenvolvimento de Sergipe. A criatividade de seu pi
meiro góvemo, dobrando o - canto agourento da seca; para 
descobrir. captar, armazenar e distribuir água. é um capítulo exem
plar da administração f'Íblica sergipana. 

A síndrome da seca acabou, a água com: limpida e limpa 
nas adutoras, centenas de quilômetros, pam irrigar a terra. fertili· 
zand<>-a. ou para aplacar a sede de populações inteims. 

Bastaria o esforçO de minimizai os efeitos-da-seCa. prepa
rando a terra e o homem para a convivência cíclica com esse fenô
meno da natureza, para inserir ·o nome e os governos de Vossa 
Excelência na galeria das grandes tealizações. 

Tomando apenas eate componente para simbcl.izar tudo o 
que de criativo. empreendedor e necessário Vossa Excel&cia rea
lizou. como governador de Sergipe. quero cumprimentá-lo como 
seu sucessor. esperando poder continuar com a obra de governo, 
na seqüência da mesma luta contta o atraso. contm a miséria. con
tra a fome que a todos humilha. 

Desejo a Vossa Excelência e a toda a sua familia. a qual 
saúdo na pessoa especial de Dr' Maria do CllllllO, exemplo de soli
dária dedicação aos necessitados, na vocação cristi de-amar ao 
próximo, todas as felicidades. O povo sergipano espeta continuar 

contando com Vossas Excelências. 
Senhoras e SenhOres. 
É honroso ser governador eleilo pelo povo, consagrado, li

vre e sober.mamente, nas umas. Mas, para chegar at~ aqui abri 
mão do mandato de senador. abandonei. igualmente determinado, 
a presidência da Confederação Nacional da Indústria. Não fiz isso 
por orgulho, conveniência ou vaidade. Pelo conlrário, deixei a co
modidade e o aplauso de lado. optei pelo desconfono da luta. Em 
vez da consagração dos cargos nacionalmente exercidos, escolhi o 
desafio maior de governar Sergipe, superar dificuldades. trabalhar 
mais de perto pelo povo sergipano. Ouvido o coraçio, escutada a 
consciência, não tenho dúvida que flz a opçllo certa. corajosa. dig
na. defmitiva. 

Sergipe é suficientemente pequeno -para ser laboratório de 
ousadas experiências ecooômicas e sociais. E não~ suficientemen
te grande para que não possa ser bem governado. E uma honra go
vernar Sergipe, principalmente quando se eslá certo, como estoo 
que a sociedade gosta de cooperar com os governantes. A socieda
de sempre coopera com aqueles que a ouvem. preStigiam e acredi
tam nela. 

Sergipe, chão sagrado. é de todos na medida em que cada 
sergipaoo, como 6, oode estiver, contribui para o desenvolvimen
to. DesenvolvimenlO quantitativo, soma. de bens e serviços. Desen
volvimento qualitativo, oo seja. vida melhor, nova consciência, 
maneira humana de ser e de viver. O sergipano pode ser adversário 
-do outro e não inim1go. Póde divergir em rudo, menos no· propósí
to comum de acelerar o progresso, acabar com a violência. huma
nizar a economia, realizar a justiça sociaL Servir a Sergipe. nesta 
hora, l).ão é queter e exigir muito dele. é dar ao Estado tudo o que 
ele reclama. precisa e merece. 

Sergipe é rico, polxe é o IXJVO. Isso precisa mudar logo, 
com urgência. Vamos, todos juntos. trabalhar com o povo, apren
der com ele. Unidos. fortes, iguaís, nada nos deterá. O futu:ro é 
agora. E o é porque, sob as bênçãos de Deus, o Governador e o 
povo glorificam-aS ·alturas, crêem no trabalho e no entendimento, 
acreditam na paz que, na terra. ilumina os corações de boa-vonta~ 
de. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ney Sua.ssuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguin
te disrurso.)- Sr, .Presidente. Sr's e Srs. Senadores. hoorado, "'tor
no a esta Casa, onde tanto aprendi, represenlado o meu Estado da 
Paraíba, e esperando poder continuar o meu aprendizado com V. 
Ex's. 

O ano de 1995 se inicia. e, creio, se inicia tamMm uma era 
nova pam o nosso País. Contamos com a esperança. a Confiança e 
a fé de todos os ISO milhões de brasileiros para que o Pais dt esse 
salto. 

Aproveito a tril:una para desejar a todos esses brasileiros, 
esse povo especial, esse povo maravillloso, sofrido e trabalhador, a 
realização. a partir de 1995, de todos os seus sonhos e a conaolida
çio de todas as suas espenmças. 

Auguro também ao Presidente Fernando Henrique Cardoso 
e sua equipe lOdo o sucesso que tanto deseja o nosso povo. 

Daqui desta triruna, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado<os, 
também estendo os meus votos de felicidade, sucesso, progreuo 
ao glorioso, hetóico e bravo povo pomibono, que puaa. a portir 
deste ano, a ser comlmdado pelo probc e competente GoYemador 
Antonio Mariz, nosso companheiro de Senado até poucos dias 
atrás. 

EnCCITO a minha oraçio dando vivas ao ·otimismo, dando vi
vas à. esperança, dando vivas As ações que, tenho certeza, tomar

se-io realidade e que haverão de consolidar a estiofe -do nosso 
Hino Nacional em que reza " Brasil, florão da América", na certe
za de que a partir de agora Dão seremos só florão da América, mas 
seremos até muito mais, seremos florão de tropa na comunidade 
das nações. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Consulto se 

alguns dos Srs. Senadmes deseja fazer uso-da palavra. 
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palaYra. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- V. Ex' tem a 

palaY!1l. . - - -

o() SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estive coosult
ando os assessores desta Casa- Sobre um requerimento que quero 
endereçar à Mesa. 

O requerimento é para que a Mesa me fOrneça 6 nome de 
todos os Parlamentares que fizeram uso da Gráfica de 1° de janeiro 
de 1994 até a data das eleições. · 

Entendo que temos que tomar isso público para que não 
caia sobre a cabeça de Humberto Lucena essa espada de Dâmocles 
que foi dependurada a partir de uma regulamentação da Lei Eleito
raL 

O Sr. Márcio Lacerda pediu esclarecimentos ao Superior 
Tribunal Eleitoral sobre a aplicação dessa lei e, baseado em escla
recimentos desle Tnbunal, cometeram crime - se cometeram - to
dos aqueles que usaram a Gráfica no período eleitoral, não importa 
se para imprimir um calendário, um discurso, um livro ou o que 
quer que seja. A regulamentação é clara. 

Pmcisamos de vez esclarecer ao povo brasileiro, através da 
imprensa, fornecendo-lhe o nome de todos aqueles que se utilíza
ram da Gr.ífica no período pré-eleitoral 

E. depois disso, Sr. Presidente, o Congresso Naciooal tam
bém deve se conscientizar de que é necessário modificar o Regula
mento em decreto legislativo ou não. Apenas o que não se JX>de. o 
que não se deve é continuar elegendo um bode expiatório para 

Muito obrigado. __ tl!d9 () que acon~ ~!Ü· 
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O Sr. Ney Suassuna -Senador Ronan Tito, V. Ex a me con
cede um aparte? 

O SR. RONAN TITO - Ouço com prazer o Senado< Ney 
Suassuna, cujo retomo a esta Casa registro. com muita alegria. 
Quantas Vezes tivemos lutas comuns e é uma alegria revê-lo na 
nossa Bancada e principalmente amando aqui no Seriado FeQeml 

O Sr. Ney Suas.suoa- Nobre Senador Ronan Tito, solicito 
o aparte para lembrar que a expressão usada no acórdão não é "pc
riodo eleitoral"; é 11ano eleitoral". E isso cii.ã iilcWsive u·m proble
ma JlllB ceJXa de 192 Parlamentares. como o Governador de São 
Paulo, que também fez uma publicação que trazia: 11Covas 9411

• A 
publicação do Senador Hpmberto Lucena trazia uma mensagem 
voltada i. Nação e não ao póvo paraibono. O Senador H~mberto 
Luce~ havia solicitado esta publicação- o calendário- em 1993. 
quando sequer cogitava candidatar-se a Governador. Isso só ocor
reu posteriormente. O Senador Humberto Lucena é um homem 
probo; conheço S. Ex" há 40 anos. desde quando meu pai. como 
militante, ap:>iava o jovem Deputado Estadual Humberto Lucena. 
É um homem que toda a Paraíba conhece, que todo o Brasil co
nhece. Não entendo por que e a setViÇO de quem essa injustiça. 
Ontem. na posse do Govertuldor Antonio Mariz- i qual HumberR 
to Lucena não pôde estar presente porque tinha de estar aqui no 
Congresso Naciooal ptesidindo o ato de posse do Presidente da 
República-, quando o nome "Humberto Lucena" foi menciooado 
pelo Govemadot Antonio Mariz aconteceu_ uma verdadeira ovaR 
ção. Toda a Paraj.ba está coberta de faixaS-em que se apela para a 
certeza de que Humberto Lucena será anistiado de um crime que 
não cometeu e espera-se que seja feita ajlstiça e Os~ lima
gem de um homem probo, reto e honesto. Muito obrigado. 

O SR. RONAN TITO- Quem agradece sou eu. nobre Se
nador Ney Suassuna. Na verdade. o jllgamemo da f1g11ra humana 
e do político Humberto Lucena se deu nas eleições. quem julga o 
homem público é o povo. 

Outro dia. vi um politico, até experimentado, sendo entm
vistado m.Jm canal de televisão- canal oficial-, quando o jomalis
ta disse: ''Mas o povo está pensando isto. assim. assim11

• O politico 
respondeu à pergunta e o jornalista novamente retomou dizendo: 
''Mas, o povo-."· . 

Há ~ma confusão muito grande. A impn:nsa pensa que pode 
falar em nome do povo; não pode. Quem fala em oome do povo 
somos n6s que recebemos um mandato. Quem fala em nome do 
povo nio 6 jomalista. Jornalista tem a obrigaçio 9e levar a nossa 
mensagem. a mensagem dos tc)X'eSenblbtes do povo, para o povo e 
narrar os acontecimentos. 

O Senador Humberto Lucena foi envenenado de maneira 
extraotdinária pela impn:nsa nàcional. Esse fato nasceu verdadei
ramente de uma lei, no meu entendimento, equivocada. 

Quero que o povo brasileiro saiba que 6 comum, é rotineiro, 
é tradicional os parlamentares usarem a Gráfica do Senado Federal 
para a divulga.çio de .suas id8as. de suas mensagens de Natal, etc.. 
E aí lembro-me do Direito Consuetudinário, o Direito inglês, o DiR 
reito dos costumes. O que é o Diieito? O Dfreitõ é aqUilo que cosR 
tumeirati:ieil.te se repete e que a sociedade aceita. · 

Existe o Congresso Nacional E o que faz a Gcl.fica al~ de 
publicar o Diário do Congresso. de publicar oossos discursos? A 
Gráfica também existe pam divulgar o que os parlamentares aqui 
produzem. pois. =itas vezes, dado o grande número de parlamen· 
tares e o pouco espaço na mídia, o que é aqui ~ nlo chega 
às base~ dos Sel!lldores e })eputados. 

E comum. é rotineiro e é desejável até que o parlAmentar. 
após fazer um pronunciam.eniD, retire-o dos Anais. faça sua im
pressão na Gráfica e depois o remeta aos seus eleitores como uma 

forma de pn:star contas do que está fazendo DO Congresso Nacio
ná!. 

De repente. -por uni equívoCo, no meu enfcildimento, isso 
viroo crime. E um _crime em que estão querendo submeter apenas 
~m homem: o Senador Humberto Lucena. Presidente do ConFS
soNacionaL 

Temos. porta.oto, de apu:ar toda a verdade e mosttar que ro
doS os parlame~s. rctineirameme, fazem uso da Gráfica. E, se
gundo entendo. fazem uso legitimo da Gráfica. pois ela existe Jl'IIlt 
isso. 

Sendo assim. temOs que escoimar mais esse engano qUe foi 
difundido pela mídia. 

O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex• mais um aparte? 
O SR. RONAN TITO- Ouço V. Ex• com prazer. 
O Sr. Ney s......,na -Senador Ronan Tito. gostaria ape

nas de fazer ~ma complementação. O art. J• da Constituição diz 
que todo poder emana do povo. O povo elegeu H~mberto Lueena. 
São os mesmos votos que elegeram Ronaldo Cunha Lima e AnJo.. 
nío Mariz. Sio válidos, portmto. JlllB os ootros dois, mas n1o va
lem para Humberto Lucena. Se esse ato vergonhoso e se essa 
injlstiça forem leva.dos adiante, criar-se-6 uma regra ÍDCIÍvel: o 
de!rotado seri empossado- Hoje. encontramos em todos os canos 
de nossos cotTCligiooários da Paraíba o plãstico: "O meu voto foi 
cassado". E realmente é uma situação esdrúxula, ou seja. é uma si
tuação em que se pn:ga que o derrotado deve ser empossado. o que 
ocorretá. Se oconer senl po< poocoo dias. porque o segundo colo
cado. o Sr. R~ndo LUa. também publicou mílbares de cademos 
q~e foram distribuidos na Panúba. Logo. o ten:eiro colocado na 
escolha de um povo será empossado, e toda a votação do povo pa
raibano estará cassada. Nós não podemos de maneira nenhuma 
concordar com isso e vamos lutar até os últimos argumentos e a 
última força para que a justiça pennaneça. E a justiça sigrúfica 
Humberto Lucena assumir o mandato que a Constituição lhe per
mite pela vontade expressa do povo paraíbano. Muito Obrigado! 

O SR. RONAN TITO- Eu é que agradeço. nobre Sena-
dor. 

,Sr. ~idenle, fizemos um requerimento à Mesa para que 
seja autorizada a publicação dos nomes de tcxlos aqueles parlaR 
mentares que usaram a ·Gráfica para fazer os setis impressos, que, 
no meu entendimento, são legítimos. Nesses 16 anos que estou no 
Congresso Nacional. sempre fiZ uso da Gráfica para comunicar 
aquilo que eu tenleí fazer aqui. Por isso acreditO que temos que 
pUblicar esses nomes, para que não fique parecendo que o Senador 
Humberto Lucena está sozinho nessa história toda. Muitos daqueR 
les que estão apontando o seu dedo duro. principalmente lá na Câ
mara dos Deputados, dizendo que isso é um absurdo, usarnm mais 
a Gráfica do que o Senador Humberto Lucena. E é preciso que o 
povo conheça esse fato. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Jacques Silva. 
O SR. JACQUES SU..VA (PMDB.OO. Pron~ncia o se

guinte discurso.)- Sr. Presidenf.e. sn e Srs. Senadores. este Con
gresso empossou ontem Sua Excelência, o novo Presidente da 
Repiblica.. Dr. Fernando Henrique Cardoso. E nas 27 Unidades da 
Federação. cada Assembléia Legislativa deu posse ao respectivo 
Governador de Estado. Foi a coroação do processo democrático -
que o inesquecível Tancredo Neves começou com aquela campa
nha ''DírelaS- Já" que levou todo o povo brasileiro às ruas,.bá 
pouco mais de 1 O anos, em 1984. 

Como a fatalidade impediu que Tancredo Neves saboreasse 
o gosto da vitória, o Brasil viveu momentos de incerteza com a 
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súbita ausência daquele que já era seu lider maior. que felizmente, 
no entanto, foi superada sob a nuela do vice que assumiu sem pro
grama de Govem_o e todavia proporcionou ao brasileiro um perio
do de paz e progresso. o boje eminente Senador José SainCy. 

O Brasil sempre procurou paz. lnlnqiiilidade e estabilidade 
econômica que lhe oferecesse maior progresso e desenvolvimento. 
Senhor Presidente, e estas sempre foram as metas dos Presidentes 
que I.SSUIIlem. Quando o entlo Vice - Senador' Jo~ Samey - teve 
de assumir a Presidência da República, também era sua meta a es~ 
tabilidade econômica. O País teve o seu período de inllaçio zero, 
mas lamentavelmente percalços no percurso impediram a tão so
nhada estabilidade. 

E a busca da paz. do progresso, da estabilidade e do desen
volvimento continua sua ma..rtha. Sempte somando parcelas. mas 
ainda sem alcançar o total. O sucessor do Excelenríssímo Presi~ 
dente José Samey tam~m teve a sua quota nessa soma. Mas. la
mentavelmente. os excessos e suas parcelas de diminuição tiVerãn:i 
~m pes9 muito grande no subtotal do desenvolvimento naciooa.l. 

E claro. Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, que o Gover
no Collor ofereceu muito para o crescimento dõ Pafs e do :seu 
povo. Mas apenas na área PJiíti.ca. O Brasil deu ao mundo uma li~ 
ção de democracia, retirando do Poder um governante sem golpe e 
sem derramamento de sangue, apenas com a vontade do povo e 
dos seus representantes neste Parlamento. Isso 6 democracia. 

A cassação de Collor e a conseqOente ascen.sio do seu Vice. 
o eminente ex~Presidente Itamar Franco, que ontem passou o Po
der ao Excelenilssimo Presidente Fernando HeDrlque Cardoso. 
ofereceu ao Brasil um plano económico que vai dar certo. Primei~ 
mmeote, porque foi elaborado pelo boje Presidente da República, 

que era Ministro da Fazenda de Itamar Franco e. portanto, dará 
continuidade. E em segundo lugar, porque conta com o apoio da 
sociedade em geral. desde os trabalhadores at6 as classes prcduto
rasem todos os níveis. do primário ao_terciário. 

E foi esta a prolnessã-do Dr. Fernando Henrique Cardoso. 
ontem. peranr.e este Congresso, Sr. Presidente. O seu ptímo é maíS 
uma tentativa governamental de alcançar a paz. o pro~so. a es~ 
tabilidade econômica e o desenvolvimento do País. do seu povo, 
da sua culb.lra, enfim, da Nação. Sua Excel_ência, o Presidente da 
República, tem agora não só a promessa. mã.s também o dever e -
mais ún~rtantC ainda - a responsabilidade do desenvolvimento 
nacional. É isto que o povo espera. de Fernando Henrique Cardoso 
e do seu plano, e é isto qlle nós, D.io s6 oS Senad~res. mas os par
lamentares em geral, devemos buscar e apoiar. 

Sim. Sr. Presidenr.e, S:r-s e Srs. Senadores. o desenvolvi
mento nacional é a meta. E que fique em último plano o interesse 
particular, PJiS sempre foi este o fator impeditivo para oferecer ao 
País as condições necessárias e essenciais ao seu crescimento; ao 
seu progresso; à sua saúde; à sua educação; à sua segurança. e à 
sua ordem. 

Um país que cresce e progride. com saúde e educação para 
0- seu povo, será naruralmente uma nação em ordem e com segu
rança. E pelo que se ouviu ontem. do próprio Presidente Fernando 
Henrique Caxdoso. não é outro senão este o objetivo de Sua Exce
lência na Presidência da República. 

E não deve ser outro o nosso objetivo nes,te Congres_so_. seja 
como representantes das Unidades da Federação, aqui no Senado, 
seja como representante da sociedade, na Câ.mara. dos Deputados. 
A nossa meta deve ser também a formação de uma Naçào segura e 
em ordem. o que nio se conseguirá. sem a valoriução de cada se
ter e cada camada da população. 

Não se iludam. sn e Srs. Senadores. A sociedade não quer 
mais migalhas; a sociedade tel!l consciência dos seus direitos, e 

cada segmento social sabe como reivindicar. Nós. congressistas, 
devemos estar atentos às propostas que nos chegarem -ãs mãos. 
Muito mais do que representantes dos Estados e da sociedade, so
mos principalmente cidadãos e parte desse coojunto. 

O Brasil tein cerca de 150 milhões de habitantes. e desses, 
quase 95- milhões são eleitores, ou seja, sa'bem - ou pelo menos 
deveriam saber - alguma coisa sobre o que se decide em seu 
nome. Dos quase 78 milhões que votaram para Presidente da Re~ 
pública, quase 34 milhões e 500 mil escolheram Fernando Henri
que Cardoso. Quer dizer. esses mais de 54 por cento dos eleitores 
brasileiros confiam nas promessas do Presidente. 

Mas o todo da po!'llação brasileira, confiando ou não no 
plano de Governo, depende do que se vai decidir aqui no Congres~ 
so e ali no Palácio do Planalto. Temos portanto- e não apenas Sua 
Exceléncía., o Presidente da República - uma grande parcela de 
responsabilidade no fub.lro do Pais e do seu Povo. 

- - Porém - e vale lembrar - a maioria deste Parlamento já 
ofereceu apoio ao plano de Governo do Excelentissimo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, confiante no acerto das propostas 
que o Executivo encaminhará à apreciação do Legislativo. Com 
toda certeza. de antelnã.o já se conhece a necessidade de muitas ai~ 
terações que devem ser feitas na constituição brasileira. para a prá
tica de uma administração proficua. 

Realmente é incontestáveL Sr. Presidente, sn e Srs. Sena~ 
dores. a necessidade de modificações- substanciais nas legislações 
que mgulamentam o Sistema Previdenciário e as eStrutunls f1SC8.1 e 
tributaria do Pais, sel:n o que seria impraticivel um GOvCmo (Jue 
pmtende a estabilidade econômicã... Talvez por isso mesmo não te-
nha acontecido antes. 

Todavia. o mais importante agora 6 cumprimentar Sua Ex~ 

celência, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, pela posse e 
desejar-lhe o cumprimento da sua meta económica. sabendo que. 
com isso. u Brasil e os brasileiros poderão testemunhar o desen
volvimento do País em todos os níveis. de Norte a Sul. Estado por 
Estado. 

E aproveito, Sr. Presidente, paza estender a todos os Gover
nadores estaduais. também empossados ontem. os cumprimentos e 
votos de sucesso. independentemente de coloração partidária ou 
ideologias., l~brando a cada _um que a ele igualmente se aplica 
tudo o que se refexe ao novo Governo FedeiaL 

Em especial. quero cumprimentar os Governadores de nove 
Estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Mato Grosso do Sul. 
Goíás. Alago-as~--paraíba. Rio Grande do Norte, Piauí e Rondônia. 
que são filiados ao meu Partido - o PMDB - e tenho certeza sabe
rão honrar os compromissos não s6 pessoais e de campanha. mas 
principalmente os JX>Iíticos-partídários. 

No Rio Grande do Sul, Antonio Britto não vai decepcionar 
a quem esteve junto at6 o último momento, e muito menos propor~ 
cionar elementos à critica OJX)Sicionista. Igualmente. em Santa Ca
tarina e no Mato Grosso do Sul, os Governadores Paulo Afonso e 
Wilson Martins oferecerão tudo de si para respeitar os compromis
sos partidários da última campanha. 

Em Alagoas, a grande poi"Iaridade de Divaldo Suruagy jã 
é,_ natul!lbnente a sua apresentação e dispensa qualquer dúvida 
quanto ao seu-Governo, o mesmo acontec;endo en:l relaçãO _a Gari
baJdi Alves Filho. no Rio Gta.nde do Norte. e Francisco de Assis-
o conhecido ''Mão Santa"- no Piauí. -- - -

Na Paraiba. e em Rondônia. os Governadores Antonio Ma
riz e Valdir Raupp não terão grandes problemas nas suas adminis
trações. notadamente a partir das expressivas votaçc3es que tiveram 
p.o último pleito - como é o caso da maioria <tas eleitos_- e tam-
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bém neles PMDB e o povo depositam sua confiança em melhores 
dias. 

Especialmente em relação a Goiás, Sr. Presidente, que te
nho a honra de representar nesta Casa. quero - além de cumpri~ 
mentar o Ex.celentissimo Governador Maguito Vilela - lembrar 
que a vitória do PMDB. além de representar a sadia continUidade 
de um pensamento plantado pelo saudoso Pedro Ludovico Teixei
ra, mostra também a confumça do povo goiã.ncrn:aestmtégia lança
da e desenvolvida oo Estado pelos governos do PMDB. 

O Governador Maguito Vilela, que acertadamente dará con
tinuidade- sem conti.m:Jísmo- a dinimica politíco-administrativa 
do Senador eleito Íris Rezende, entre outros, será cooi certeza mais 
um govemante a cuÕ:Jprir com bombridade -e respoD:Sabilidade a 
missão que o povo lhe outorgru e confia que ele saberá pmticar. 

E dentro dessa ótica de responsabilidade administrativa, nio 
poderia deixar de consignar aqui uma saudação especial também 
ao criador do meu Estado Natal- o Tocantins-, Sua ExCelência o 

vemador não só a população local espera o cumprimento do dever, 
mas também - e principalmente - os membros do Poder Central
o Governo da União - e os membros de Missões Diplomáticas 
acreditadas no Brasil. 

Além dos ocUpantes de cargos de importância no Governo 
Federal. o titular do Gov_erno do DF tem também sob a sua respon· 
sabilidade milhares de servidores estrangeiros e diplOmatas que 
servem ãs Embaixadas e outras Missões Diplomáticas-dos-Países 
com os quais o Brasil mantém relações, que são todos. 

Em síntese, Sr. Presídente, Sn. e Srs. Senadores. todos es· 
peramos que os novos governantes da União e dos Estados Sejam 
capazes de não oferecer espetáculos degradantes e saibam respon· 
der com sabedoria. honra. eficiência e responsabilidade ao manda~ 
to que acabam de assumir. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Governador Siqueira Campos. cuja batalha Legislativa para cria- COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES' 
ção daquela Unidade da Federação é de todos conhecida e ampla- Affonso Camargo- Alexandre Costa-- Aluízio Bezerra-
mente reconhecida. _ _ _ __ _ ___ f\.mir ~-:_Carlos De'Carii - Carlos Lyra- Dario Pereira-

Para felicidade do povo tocantinense. Siqueira Campos está EpiiãCío- Cafeteira - Fernando Bezerra - Francisco Rollemberg-
voltando ao Governo, para continuar a consolidação do Estado, Gilberto Miranda -- Guilhenne Palmeira - Humberto Lucena -
que é o grande sonho de toda aquela região. E faço votos de que Joaquim Beato- José Paulo Bisol- José Samey- Lucídio Portella 
sua administração seja de êxito, falando mais como tócanlinense e - Joel Hollanda- Mauro Benevides- Pedro Simon- Reginaldo 
repetindo que esta minha saudação aos novos governantes é inde~ Duarte- Teotônio Vilela Filho. 
pendente de colot:ação partidária e de ideologias. --

Cada Governador tem para com seu Estado a, mesma res· O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
ponsabilidade do Presidente em relação ao País: E é exatairi.erite - dispensa, na presente sessão, o periodo destinado à Ordem do Dia. 
isto que a população espera de cada um.. Em out:ra.S palavras. tanto nos tetmos do art. 174 do Regimento Interno. 
c Presidente da Rep.Jblica quanto o Governador de Estado têm o Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
dever de cumprir bem a missão que cada cidadão lhes confiou. tra~os. designando para a sessão ordinária de amanhã. a reali· 

Nesse contexto, uma Unidade da Federação merece atenção zar·se às 14b30min., a seguinte -
especial, por ser a sede do Poder. É o Distrito F~de_ral, de cuj~ Go- ORDEM DO DIA 

1 
PROJETO DE-DECRETO LEGISLATNO No 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem €lo Dia nos termos do art. 375, VIH, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 44, de 1993 (n° 250/93 na Câmara dos Deputa?os), 
que aprova o ato que renova a permissao da RADIO 
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em .freqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado do 
Rio Grande do Sul. tendo 

Pareceres, r·roferidos em Plenário, em substituição à 
Comissão de E~·- .-dio: 
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- r ~-l 0 .. unciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao I·"-d~to; . 

~ , 
- r prom'. ~ Aamento: Relator: Senador Aureo Mello, 

pela regularidar: . dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

. ~, 

PRúJETO r; i. DECRETO LEGISLATIVO N° 45 DE 1993 

\iilcluídc em Ordem d~ Dia nos termos do art. 3/5, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
CAPINZAL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Capinza/, Estado de Santa 
Catarina, tendo 

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

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

- r pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 46, DE l99J 

(Incluído em Ordem do Dia, nos ter,nos do art. 375~ VIII,_ do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93, na Câmara dQs Deputados), 
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que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO 
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüencia modulada na Cidade de Araras, Estado de 
São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição à 
Comissão de Educação: · 

~ ·1 o pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, 
favorãvel ao projeto; 

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

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 48, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a P!rmissão da RÁDIO JORNAL 
DO BRASIL LTDA., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello, em substituição à Comissão.de Educação: 

- 1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- ·2o pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. 
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5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 49, DE 1993 

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

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara ~os Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da RADIO LITORAL 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonoPa · em 
freqüência modulada na Cidade de Osório, Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo 

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

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorâvel ao projeto; 

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

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 50, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 50, de 1993 (n°. 277/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a outorga deferida ao SISTEMA 
NOVA ERA DE COMUNICAÇA~O LTDA., para explorar serviço 



16 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1995 

de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de 
Borrazópolis, Estado do Paraná, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, U ;•í'W': Senador 
José Eduardo, em substituição à Comissão de F _;ncação. 

fH.üJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 52, DE 1993 

(J~cluído em Ordem do Dia, nos termos dC> art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, elo Projeto de Decreto 
Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara. dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
GRAND$ LAGO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do 
Paraná, tendo 

Pareceres favoráv~is, prof~r!drJs em Plenário, em 
I 

substituição à Cornic:~J.o r\:, Educação: 

- 1° pronunci1;1rnento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
- r pro~·mciamento: Relator: Senador Affonso 

Carnargo, pela regularidade dos atos e procedimentos 
concernentes à proposição. 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 55, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
RegimeJ!to Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 55, de 1993 (n°.267/93, na Câmara dos Deputados), 
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que aprova o ato que renova a concessão outorgada à PAQÚETA 
EMPREENDIMENTOS LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Floriano, 
Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão,_ em substituição à Comissão de Educação. 

9 
. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos t~rmos d.o art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, dó Projeto de Decretõ 
Legislativo n° 7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a outorga deforida à RÁDIO 
CULTURA DE TIMBÓ LTDA., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Timbó, Estado 
de Santa Catarina, tendo . .. .. 

Parecer favorável, proferido em Plet1âr1o, Refator: Senador . 
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação. 

10 -- - ... ... .. ... ··-- - . 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3~5, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 9, de 1994 (n° 301193, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renqva a concessão outorgada à RÁDIO E 
TV TAPAJÓS LTDA., para explorar serviço de radiodifusão de 
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sons e imagens (televisão) na Cidade de Santarém, Estado do 
Pará, tendo 

Parecer favorâvel, proferido cm Plenârio, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação. 

- !1 -
PROJETO DE DECRETO LEGiSLATIVO No 109 DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 10, de 1994 (n° 297/93, na Câmara dos Deputados), 
que ·aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe. 
URBANO THIESEN para executar serviço de. radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, na Cidade de Novo HambUrgo, Estado do Rio Grande 
do Sul, tendo 

Pareceres favorâveis, proferidos em Plenârio, em 
substituição à Comissão de E~__ucação. 

- 1 o_ pronunCiamento: Relator: Senador João França, 
favorâvel ao projeto; 

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

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 11, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3~5, VIII, do 
Resdmento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 11, de 1994 (n° 265/93, na Câmara dos Deputados), 
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qu~ aprova o ato que renova a permissão outorgada. à .S.A. 
RADIO VERDES MARES, para explorarserviço de radiodifusão 
sonora em .freqüência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará, tendo 

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

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 12, DE 1994 

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

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

Pareceres favoráveis, profe.ridos em Plenário, Relator: 
Senador Meira Filho; em substituição à Comissão de Educação: 

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

procedimentos concernentes à proposição. 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3~5, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em tum_o único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252/93, na Câmara dos Deputados), 

--------- --=-- -- ---------------- -------~----~ 
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que aprova o ato que renova a concessão óutorgada à RÁDIO 
ARAGUAIA LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, 
tendo 

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

15 -
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 19, DE 1994 

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

Yotação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 19, de 1994 (n° 254/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV 
TOCANTINS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de 
Goiás, tendo . · 

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

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° ~3, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 23, de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
MONTANHÊS DE BOTELHOS LTDA. para explorar serviço de.· 
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radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Botelhos, 
Estado de Minas Gerais, tendo 

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

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 24,-DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 24, de 1994 (n° 328/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ_para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, na Cidade de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucidio Portela, em substituição à Cómissão de Educação. 

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 62, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 62, de 1993 (n° 268/93, na Câmara dos Deputados}, 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
SOCIEDADE RÁDIO VILA REAL LTDA., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cuiabá, 
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Estado de Mato Grosso. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

1:? 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 64, DE 1993 

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

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

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 69, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 69, de 1993 (n° 313/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO MARIANA 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Mariana, Estado de Minas 
Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 
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21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 8, DE 1994 

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

23 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 8, de 1994 (n° 303/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO 
CULTURA DE PAULO AFONSO LTDA., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
.Paulo Afonso, Estado da Bahia (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação) 

22 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 20, DE 1994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 20, de 1994 (n° 266/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à REDE 
NOVA TERRA _ DE RADIODIFUSÃO LTDA., atualmente 
denominada REDE FÊNIX DE COMUNICAÇÃO LTDA., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 
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PROJETO DE DE~1lE'IG i.i2:G.l.SL\TIVO No 21, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos Jo ,;trt. ·375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 21, de 1994 (n° 292/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que. renova a permissão da FM RÁDIO 
INDEPENDENTE DE ARCOVERDE LTDA., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
Cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação) 

24 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 26, DE 1994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto. de Decreto 
Legislativo n° 26, de 1994 (n° 344/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO CAMPOS 
DOURADOS FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade de Medianeira, 
Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 
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25 
PROJETO DE DECRETO LEGISLAJ'IVO No 39, DE 19:.' J 

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

25 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 39, de 1994 (n° 296/93, na Câmara do~ Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à RADIO SERRA 
NEGRA FM LTDA., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidad.e de Alterosa, Estado 
de Minas Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

26 
PROJETO DE DE.CRETO LEGISLATIVO No 45, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, "b", do 

R,egimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 45, de 1994 (n° 222/92, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, 
assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, em substituição à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. 



26 ~ ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1995 

27 
A 

SUBSTITUTIVO DA CAMARA AO PROJETO DE LEI DO 
SENADO N° 179, DE l990 

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

Votação, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n° 179, de 1990 (n° 202/91, naquela 
Casa}, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que 
dispõe sobre o regime de prestação de serviços públicos pela 
iniciativa privada, preisto no art. 175 da Constituição, e regula a 
concessão de obra publica, tendo 

- Parecer proferido . em Plenário, Relator: Senador José 
Fogaça,. em substituição às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e de Assuntos Econômicos, favorável ao Substitutivo 
da Câmara, com requerimentos que apresenta. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Sen iços de 
Infra-Estrutura) 

. 28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 5, DE 1991 

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

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara no 
233, de 1993, e Projeto de Lei do Senado no 20, de 1992) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
5, de 1991 (n° 4.796/90, na Casa de origem}, que dispõe sobre o 
trabalho noturno e dá outras providências, tendo 
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Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição às Comissões . 

- de Assuntos Sociais, Relator: Senador Coutinho Jorge, 
favorável, nos termos do substitutivo que apresenta; e 

- Assuntos Econômicos, Relator: Senador Mansueto de 
Lavor, favorável, nos termos do . substitutivo apresentado em 
Plenário. 

29 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 233, DE 1993 

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

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câll\ara no 
5, de 1991, e Projeto de Lei do Senado no 20, de 1992) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 233, de 1993 (n° 3.126/92, na Casa de origem), que acrescenta 
§ 5_0 ao art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
integrando ao salário, para todos .os fins, o adicional noturno 
pago habitualmente. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Sociais) 

30 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 20, DE 1992 

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

(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei da Câmara 
n°S 5, de 1991, e 233, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n° 20, de 1992, de autoria do Senador Nelson Wedekin, que dá 
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nova redação ao art. 73 e seu § 2°, da Consolidaçã.o das Leis do 
Trabalho - CL T. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Sociais) 

Jl 
\>R.O.TV1'0 DE RESOLUÇÃO No 119, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 3:36, b, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 119, 
de 1994, que autoriza o Governo do Estado de Goiâs a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado· de Goiâs - LFT-GO, 
cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do 
Estado, vencível no 1° semestre de 1995. 

32 .. 
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 117, DE 1994 

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

Discussão, em-turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 117, de 1994 (n° 4.151193, na Casa de origem), que altera 
dispositivos do Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos 
Sociais e de Serviços de Infra-Estrutura) 

33 .. 
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 136, DE 1994 

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

Discussão, em turno .único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 136, de 1994 (n° 4.801/94, na Casa de origem), que cria e 
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transforma, no quadro permanente de pessoa da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região, os cargos que 
menciona e dá outras providências. · 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania) 

34 
OFÍCIO No S/72, DE 1994 

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

Oficio n° S/72, de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
Centrtll;·encruninhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, 
destinadas à liquidação de precatórios judiciais. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

35 
OFÍCIO N° S/86, DE 1994 

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

Oficio n° S/86, de 1994, através do qual o Presidente do 
Banco Central do Brasil solicita autorização para que a Prefeitura 
Municipal do Rio de Janeiro possa emitir Letras Financeiras do 
Tesouro do Município do Rio de Janeiro - LFTM-RIO, destinadas 
ao giro da dívida mobiliária do Município, vencível no 1° 
semestre de 1995. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Econômicos) 
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36 
P~ ~.JJETO DE RESOLUÇÃO No 122, DE 1993 

n~m regime de urgência nos termos do art. 336, "c", do 
Regimento rnterno) 

.. mitando em conjunto com o Projeto de Resolução no 94, de 
1994) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 
122, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a 
Comissão de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres 'jas 

Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora) 

37 
. PROJETO DE RESOLUÇÃO No 94, DE 1994 

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

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Resolução n° 122, 
de 199~) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 94, 
de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge, que altera o 
Regimento Interno do Senado Federal,. transformando a 
Comissão de Educação em Comissão de Educação, Ciência e 
teéizofogia. (Dependendo de· pareceres das ·Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora) 

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 13, DE 1991 -

COMPLEMENTAR 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara p.0 

. 

13, de 1991 - Complementàr (n° 223/90- Complementar, na Casa 



Janeiro de 1995 -ANAIS DO SENADO FEDERAL 31 

de origem), que regulamenta o § 2° do art. 171 da Constituição 
Federal, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das 
medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição Federal, e 
dá outras providências, tendo 

Pareceres, sob n°s 49e 88, de 1991, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, 1 o 

pronunciamento: favorável ao Projeto, com as Emendas de n°s 1 
a 4 - CCJ, que apresenta; 2° pronunciamento: contrário às 
Emendas de n°s 5 a 17, de Plenário. 

39 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 125, DE 1991-
COMPLEMENTAR 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
125, de 1991 - Complementar (n° 60/89-Complementar, na Casa 
de origem), que disciplina os limites das despesas com o 
funcionalismo público, na forma do art. 169 da Constituição 
Federal, tendo 

- Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Meira 
Filho, 1 o pronunciamento: favorável ao Projeto; 2° 
pronunciamento: favorável à emenda de Plenário. 

(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 
perante a Comissão) 
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,+O 
PROJETO DE LEI DO SENADO ~o 27, DE 1991 -

COMPLEMENTAR 

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

Parecer fàvorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

41 
" PROJETO DE LEI DA CAMARA No 151, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do 
·Regimento Interno) 

Discussão, em túrno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 151, de 1992 (n° 1.002, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
extinção da contribuição sindical a que se referem os arts. 578 a 
591 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n° 5.452, de I 0 de maio. de 1943 e dá outras 
providências, tendo 

Parecer proferido em Plenário, H.elator: Senador Eduardo 
Suplicy, favorável ao Projeto, com emendas n°S 1 e 2, que 
apresenta, em substituição à Comissão de Assuntos Soe' ais. 

(Dependendo de parecer sobre !:1. e nenda n° 3, de Plenário) 
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42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA: No 37, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 3 7, de 1994 (n° 4.150/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dá nova redação ao art. 1 o da Lei n° 
6.567, de 24 de setembro de 1978, alterado pela Lei n° 7.312, de 
16 de maio de 1985, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
João França, em substituição à Comissão de Serviços _de Infra
Estrutura. 

43 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 232, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 254, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n° 232, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
autoriza o Poder Executivo a definir as terras indispensáveis à 
preservação ambiental, integrantes dos . bens da União e dos 
Estados, na forma do art. 23, VI e VII, combinado com o art. 24, 
VI, da Constituição Federal, tendo 

Parecer contrário, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ronan Tito, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

44 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 11, DE 1994 -

COMPLEMENTAR 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 

.n° 11, de 1994-Complementar, de autoria do Senador Marco 
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Maciel, que dispõe sobre /Jntes de recursos do Fundo J;; ·Ãpoio 
ao Desenvolvimento Social - F AS, e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n° 227, de 1994 da Comissão de 
- Assuntos Ecónômicos, . favorável ao Projeto com 

emendas 1 e 2-CAE, que aprései1tà. 
' , 
• ..J 

PROJETO DE LCl DO SENADO No 73, DE ~9?1 
.,._ --- -----

(Incluído em Ordem do Dia nos tPr:mos l~O art. 172. I, do 
Regimento 111 t" P' "~ 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe 
sobre isenção do imposto de renda para bolsas de estudos de 
médicos residentes e remuneração de estudantes em estágio para 
complementação de estudos universitários. (Dependendo de 
parecer da Comissão de A ~5un tos Econômicos) 

~6 
MEN~Ar.F.M i'iv Jf.f, DE 1991 

Escolh~ \;..; Auto1 hhde 

(Incluído em Ordem do Dia nos termo<; do art. 281 do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Parecer nJ 237, de 1994, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n° 314, de 1994 (n° 899/94, na origem), de 24 de outubro do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado . a escolha do Senhor VALDIR 
RIGHETIO, para exercer o cargo de Ministro Togado do 
Tribunal Superior do Trabalho. 

- -~-. 
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47 
MENSAGEM No 349, DE 1994 

Escolha de Autoridade 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do 
Regimento Interno) 

35 

Discussão, em turno único, do Parecer n°-236, de 1994, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n° 349, de 1994 (n° 991/94, na origem}; de 11. de junho do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha ·do Senhor EDSON 
RODRIGUES-CHAVES para exercer o cargo de Conselheiro do 
Conselho Adminio;;trativo de Defesa Econômica. · 

48 
MENSAGEM No 376, DE 1994 

Escolha de Autoridade 
Discussão, em turno único, do ~arecer n° 289, de 1994, da 

Comissão de AssuntosEconômicos sobre a Mensagem n° 376, de 
1994 (n° 1.125/94, nà origem), de 8 de dezembro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor PERSIO ARIDA para exercer o 
cargo de Presidente do Ba.ilco Central do Brasil. 

49 
MENSAGEM No 393, DE 1994 

Escolha de Autoridade 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281·do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Parecer n° 330, de 1994, ·da 
Co~issão~ çl~~t\.sªt!fit!>S gçon~llli~os_ss>!>I~-~Jvl~ns_ag~J!! n°_~~3, ~~ 
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1994 (n° 1.186/94, na origem), de 21 de dezembro do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor ·FRANÇISCO 
LAFAIETE DE PADUA LOPES, para exercer o cargo de Diretor 
do Banco Central do Brasil. 

O SR. !'RESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Está en,·erra· 
da a sessão. (l.cvanla-Jc a s~s.são àJ 15hl8min.) 

Ata da 15a Sessão, em 3 de janeiro de 1995 
11 • Sessão Legislativa Extraordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena. Chagas Rodrigw!s e Lucídio Portel/a 

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

Affonso Camargo- Henrique Almeida- Alexandre Costa
Alfredo Campos - Aluizío Bezerra - Amir Lando - Carlos Patro
cínio - César Dias - Chagas Rodrigues - Coutinho Jorge - Dario 
Pereira - Eduardo Suplicy - Fernando Bezerra - Fraricisco Rol
lemberg- Guilherme Palmeira- Humberto Lucena- Jacques Sil
va- Jarbas Passarinho- João Calmon- João Frãnça ...:- Jo8quini 
Beato- Josaphat Marinho- Joel de Hoilaoda -José Richa- Júlio 
Campos - Jutahy Magalhães - Levy Dias - Loorival Bapústa -
Lucídio Portella- Magoo Bacelar- Mansueto de Lavor- Mazco 
Lúcio- Mauro Benevides- Moisés. Abrão- Nabor Júnior- Ney 
Maranhão- Odaeir Soares- Pedro Simon -.Pedro Teixeira- Ro
naldo Aragão- Ronan Tito- Teotônio Vilela Filho, 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 42 St'S. Senadores. Havendo nú
mero regimentaL declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iníciarilos nossos -trilba.lbos. • 
O Sr. 1° Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

A VlSOS DE MINISTROS DE ESTADO 
N' 533194, de 29 de dezembro úlúmo, do Ministro do Tra

balho, encaminhando informações sobre os quesitos cOnstantes do 
Requerimento n° 723, de 1994. de autoria do Senador Eduardo Su
plicy; e 

N' !6QI94, de 20 de dezembro úlúmo. do Ministro-Chefe da 
Secretaria da Administração. Federal da Presidência da República. 
encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Re.: , 
querimento n° 712, de 1994, de autoria do Senador Gilberto Mi
randa. 

As informações foram encaminhadas. em cópias. ao~ reque
rentes. 

Os Requerime_ntos vão ao Arquivo. 

OFÍCIO 
Do Sr.1° Secretário da Câmara dos Deputados, encami· 

nhando à revisão do Senado autógrafo da seguinte matéria: 

EMENDASDACÂMARADOSDEPUTADOS 
.. AO PROJETO DE LEI DO SENADO N' llO, DE 1988 

(N' 3.803189, oaquda Casa) 

Dispõe sobre o depósito legal de publicações na 
Biblioteca Nacional. c dá outras providências. 

EMENDAN'l 

Suprima·se do inciso V do art. 2° do projeto a expressão 
"exclusivo". -- -

EMENDAN'2 

Suprima-se do art. 6° do projeto-a expressão .. bem como a 
garantia do bom estado de conservação das obras depositadas". 

EMENDA DE REDAÇÂO 

Inclua-se no caput do art. 1° do projeto a expressão "nã Bi~ 
blioteca Nacional" após a expressão 11egal de publicações". 

Transporte~se o art. 7° do projeto para o art. 2°, renumeran
do-se este e os subseqüentes. 

(À Comissão de Educação.) 

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

Sobre a mesa, requerimentoS qUe serão lidos pelo Sr. 1° Se
cretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 4, DE 1994 

Excelentíssimo S~nhor Presidente do Senado Federal, 
Com fundamento na aUnea ''b" do incisO II do art. 215, do 

Regimento Interno do Senado Federal requeiro a Vossa Exce!ên-
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cia sejam prestados os seguintes esclarecimentos relacionados com O Senado Federal resolve: 
noúcia veicu fada na imprensa a respeito da. construção de um novo Art. 1 o As alterações que afetem. a estrurura e a concepção 
Re,taurante nas dependências do Senado Federal, com a transfor- arquitetônicã, ou ca:nprometam a destinação do Plenário, de seus 
mação das instalações do atual Restaurante em Gabinete: salc)es, salas. ga~tes oo quaisquer de suas dependências obser-

1) Qual o critério pant distribuição desse Gabinete'? varão o disposto nesta Resolução. 
2) Qual a relação entre áreas tisicas entre este Gabinete e os Art. 'ZO As obras que não constituam IeCUperação das insta-

dos demais Senadores? lações do Edifício do Senado Federal serão submetidas à decisão 
3) O novo Gabinete será destinado ao _oçupante do cargo de autorização do PlenáriO, mediante Pro~o de Resolução que espe. 

Primeiro-Secretário ou aó Seri,ador Júlio Campos? cifique as obras a realizar. acompanhado de projeto arquítetõnico, 
4) Que ato - do Pleoário ou da _Mesa- autorizou essas do detalhamento dos custos .. além dos cronogramas físico e fman. 

obras? - - - - -- ceiro de sua eXecUção. --- --- ---
5) Qual o custo ela transformação do atual Restaurante em § 1 o Obras de recuperação que não possam ser realizadas 

Gabinete? ~lo pessoal próprio da Casa também deverão ser submetidas ao 
6) É verdadeira a notícía veiculada pela imprensa de--que-se--- Plenário. 

rão mudadas as atuais instalações do Restaurante do Senado situa- § ']!J A execução das obm_s serão acompanhada e fiscalizada 
das à Ala Senador Tan_c~Oo Neves? __ O- _ _ _ pela Subsecretaria de Engenharia, quanto ao aspecto físico, e, pela 

7) Em caso afnl:riãtivõ. que raZões determinaram tal mudança? Auditoria, no tocaDle aos respectivos desembolsos. 
8) Qual o custo das obras e de equipamento e mobiliário do Art. 3° A Mesa do Senado Federal, no prazo de 90 (noven. 

novo Restaurante? Estavam. tais custos, previSto nO OfçameD.to do ta) dias, regulamentaiá o disposto nesta Resolução. 
Senado para 1994? Art. 4° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua pu. 

Justificação 

O Congresso Nacional. especialmente a partir da CP! do 
PC, de que resultou a cassação do mandato do Presidente da Repú
blica. Fernando Collor, e da CPI do Orçamento, passou a ser foca
lizado pela imprensa e pela opioiio pública como repositório das 
esperanças do pavo brasileiro de que, fmalmente, se inStaurava a 
moralidade nos serviços públicos. 

Agora, surgem noticias em torno de obras altamente custo
sas e polêmicas quanto à sua necessidade, oportunidade e Conve
niência. Essas, Senhor Presidenle, as razões que me levam a re
querer ;o.s informações acima. O propósito, além dos es•Jtarecimen
lOI!Io a serem dados à opinião pública. é o de que todos os Senadores 
também se inteirem do que se passa na Casa. 

Sala das Sessões. 3 de janeiro de 1995.- Senador Pedro 
Simon. 

REQUERIMENTO N' S, DE 1995 

Sr. Presidente, 
Nos termos dos art. 215, inciso ll. do Regimento Interno do 

Senado Federal, requeiro que me seja fornecida a relação de todos 
os parlamentares que fizeram uso da Gráftca do Senado Federal, 
no periodo de 1° de janeiro até as eleições de outUbro e _!].Ovembro _ 
de 1994. ~ -

Justificação 

Com esta solicitação pretendo atender à necessidade de es
clarecimento da opinião pública brasileira sobre recenles fatos que 
atingiram a pessoa do Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 3 de janeiro de 1995. - Senador Ron_an. 
Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues).~ Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão encaminhados_à 1• Secreta.:
ria. que prestará as informações solicitadas. 

tário. 
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 2, DE 1995 

Dispõe sobre a autorização para realização de 
obras no Edif'Jcio do Senado FederaL 

blicação. · 
Art. 5° Revogam-se as disposiçõer em contrário. 

Justificação 

O Senado Federal tem sido palco de obras altamente q~sto
sas de adaptações e mudanças de instalações de alguns de seus ór
gãos. como as das Subsecretarias de Edições Técnicas e a de ~As
sistência Médica e Social, com o propósito de criação de novos ga. 
bioetes para Senadores. 

Acall<<:e que. desde o Advento da CollSiituição de 1988. -
há mais ck seis anos, portanto- não ocorreu nenhum acréscimo no 
número de Senadores, de modo a justificar a criação de novos ga
binetes. A~ç;-se a isto, o fato de a Nação inteira, e o setor pú
blico em particular, estarem voltados para a economia de meios, 
visando à recuperação econômica do País e à emdicação da infla
ção que, {XlT tantos anos, infelicitou o povo brasileiro. 

• Esses e outros motivos, como a tr.msferência dos sCIViços 
médicos parn. local de aces.so mais dificil e a pretensão de mudar o 
restaurante dos Senadcxes de uma localização já tradicional e pri
vilegiada em termos de prox ímidade dos gabinetes dos Senadores 
e do Plenário da Casa, levam-nos a indagar da necessidade dessas 
obras. 

As instalações do Senado Federal constittlem patrimônio 
público a ser maU tido. administrado e con.Servã.do pelo universo 
dos Senadores, que transitoriamente as utilizam. observada. ainda, 
a necessária harmonia com a Casa contígua - a Câmara dos Depu. 
tados. É indispensável, portanto, que alterações em seu edificio
sede sejam aprovadas por todos. 

Pelos motivos expostos, submeto ao alto tirocínio de Vos
-sas Excelências o presente Projeto de Resolução, contando com a 
colaboração de todos para a sua rápida tramitação e aprovação. 

Sala das Sessões. 3 de janeiro de 1995. - Senador Pedro 
--Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O projeto será 
publicado e, em seguida, ficará so~ a mesa duranle cinco sessões 
oidinárias, a rliD de rCcehet:__~mendas._no~_tetiQ~ do ~._401, § 1°, 
do Regimento Interno. Findo esse prazo. será despachado às co
missões competentes. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secre-
tário. 

É liçla a segu~e 
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CÂMARAMUNICIPALDESÃQPAliLó 

ExcelentíssiniO Senhor Senador Humberto Lucena 
Digníssimo Presidente do Senado Federal 
Nos termos do artigo 29y do RegimeDlo Interno do Senado 

Federal. comunico· que estou n:wnciando à suplência de Senador 
pelo Estado de São Paulo, a partir do dia 1• de janeiro de 1995. 

São Paulo, 28 de dezembro de 1994.- Marcos Meodooça. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas RodrigOes)- O expediente 
lido vai à publicação. 

A Presidência toma:rá. as providências necessáriã:s à convo
cação do suplente. 

Sobre a mesa, o fi cios que sedo lidos pelo Sr. 1 o Secretário. 

São lidos os seguintes 

Of.OO 14195-GLPMDB 

Brasília, 3 de janeiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de 

indicar o Senador Fernando Bezerra para integrar. como membro 
do PMOB. a ComiSsão de -_A$_SUntos Econômicos, em decorrência 
da renúncia do Senador Garibaldi Alves Filho. 

Cordialmente, Senador Mauro Beoevides, Uder do 
PMDB. 

Of.0015/95 

Brasília, 3 de janeiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a ftm. de 

indicar o Senador Fernando Bezerra para Vice-Lider do PMDB, 
em decorrência da renúncia do Senadc:cGaribaldi Alves~Flib.o. 

Cordialmente, Senador Mauro Beoevldes, Uder do 

PMDB. 

Oficio o• 550/94 

Brasília, 29 de dezembro de 1994 

Senhor Presidente. 
Nos termos regimentais.- indico a Vossa Excelência o Se~ 

nbor Depvtado Miro Teixeira para ÍD[egrar. na qualidade de ~em~ 
bro Suplente. a Comissão Mista do Congresso Nacional destmada 
a apreciare dar parecer so~ a Medida Provisória no 785, de. 23 de 
dezembro -de 1994, que "Dispõe sobre o Plano Real, o Ststema 
Monetário Nacional, estabelece as regras e condições de emissão 
do Real e os critérios para cOnversão das obrigaçães para o Real. e 
dá outras providências", em substituição aO nome do Senhor De-
putado Carlos Cardinal. . 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de constde
rn.ção e apreço. - Deputado Giovanni Queiroz. Vice-Líder do 
PDT. 

Oficio n• 551/94 

Brasília, 29 de dezembro de 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os Se

nhores Deputados Dércio Koop e V al.domiro Lima para integra
rem. na qualidade de membros Titular e Suplente. respectivamen
te, a Comissão Mista do Congresso tlacional destínada_ a apreciar 
e dar parecer sobre a Medida Provisória n° 784, de 23 de dezem
bro de 1994, que "Altera o artigo 60 da Lei n• 8.694, de 12 de 
agosto de 1993. que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e 

-execução da lei orçamentária anual de 1994 e dá auras providên
cias", em substituição aó nome do Senhor Deputado Luiz Salomão 
e ao do Senhor Deputado Carloo; Cardinal. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de conside
ração e apreço~ --Deputado Giovanni Queiroz. Vice-Lider do 
PDT. 

Oficio n• 821194. 

Brasília, 29 de deumbro de 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Refonnador- PPR, os Deputados Paulo_ Mandarino e 
Francisco Evangelista para integrarem. respoctívamenieOOrilOHtu
lar e suplente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a 
Medida Provisória n• 779, de 24 de dezembro de 1994, que "dis
põe sobre a instituição de crédito flscal mediante ressarcimento do 
valor de contribuições sociais (PISIPASEP e COFINS) nos casos 
que especifica e dá outras providências". em substituição aos já in
dicados. 

Atenciosame~e. Deputado Marcelino Romano Machado, 
Líder do PPR. 

Oficio n° 822/94 

Brasília, 29 de de.,mbro de 1994 

Senhor Presidente. 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Reformador - PPR, os Deputados Paudemey Avelino 
e Avelino Costa pa.m integrarem. respectivamente como tib.llar e 
suplente. a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida 
Provisória o• 780, de 24 de dezembro de 1994, (reedição da MP n• 
726194) que "autoriza o Pcxler Executivo a contratar coni a Itaip.1 
pagamento de débito junto ao Tesooro Nacional com tilulos da dí
vida externa brasileira. denominados "Brasil Investment Bond -
Bm". em valor correspondente e até US$92,800,000.00 (noventa e 

dois milhões e oitocentos mil dólares dos Estados Unidos da Amé
rica)", em substituição ao<; já mateados. 

'Atenciosamente. Deputado Marcelino Romano Machado, 
Líder do PPR. 

Oficio n• 823/94 

Brasília. 29 de dezembro de 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pe10 Partido 

Progressista Reformador - PPR, os Deputados José Lourenço e 
Avelino Costa. para integrarem. respectivamente como titular e su
plente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida 
Provisória n° 786, de 27 de dezembro de 199_4, que "altera a reda
ção do art. zo do Decreto~Lei no 2.236. de 23 de janeiro de 1985, 
que dispõe sobre a tabela de emolumentos e taxas aprovada pelo 
art. 131 da Lei n° 6.81 5, de 19 de agosto de 1980'', em substituição 
aos já indicados. 

Atenciosamente, Deputado Marcelino Romano Machado. 
Líder do PPR. 

OF.GUPFL n• 012195 

Brasilia. 2 de janeiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigiNit.e-a Vossa Excelência para índi· 

caro nome do Senhor Senador Élcio Álvares, a fim de, em substi
tuição ao Senador Jônice Tristão, integrar, como Suplente, a Co-
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missão Mista destinada a examinar a Medida Provisória n""7 49, de 
6-12-94, da Pzesidência da República. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excdência 
protestos de estima e apreço.- Senador Odadr Soares, Vice~Lí~ 
der do PR...., no exercido da Liderança. 

OFGUPFLn•Oi3/95 

Brasília. 2 de janeiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-]De a yossa Excelência parn. índí~

car o nome do Senhor Senador Elcio Alvares, a fim de, em substi
tuição ao Senador Jônice Tristão, como Suplente; a Comissão Mis
ta destinada a examinar a Medida Provisória n° 751. de 6-12-94, 
da Pzesidência da República. 

Aproveito a oportunidade parn. renovar a Vossa Excelência 
protestos de estima e apreço.- Senador Odadr Soares. V ice-Lí
der do PFL. no exercício da Liderança. 

OF.GUPFL n•014'95 

ta destínada a examinar a Medida Provisória 0° 771, de 20-12-94, 
da Presidência da República. · 

Aproveito a oportunidade pam renovar a Vossa Excelência 
protestos de es~ e apreço. - Senador Odacir Soares, Vice-Lí
der do PFL, no exercício da Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os oficios li
dos vilo à publicação. 

O Senhor Pzesidenle da República editou a Medida Provisó
ria n° 787, de 28 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a remu
neração dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento -
FND, repassados sob a forma de empréstimo, à Financiadora de 
Estudos e Projetos- ANEP. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
doo §§ 4• e 5• do art. 2" da Resolução n• 1-89-CN. ftca assim consti
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir Parecer sobre a matéria; 

SENADORES 

Titulares Suplenb:s 

Brasilia. 2 de janeiro de 1995 1. Gilberto Miranda_ 
PMDB. 

I. Cid Saboia de Cat:valbo 
2. Coutinho Jorge ... Senhor Presidente, 

Tenho a honra de dirigir-}De a yossa Excelência para índi
car o nome do Senhor Senador Elcio Alvares. a fiin de, em substi
tuição ao Seoador Jôoice Tristão, integrar, como Suplente, a Co
missão Mista destinada a examinar a Medida Provisória n°757. de 
9-12-94, da Pzesidência da República. 

Aproveito a oportunidade para renoVar a voSsa Excelência 
protestos de estima e apreço. - Senador Odaár Soares. Vice-Lí
der do PFL. no exercicio da Liderança. 

OF GUPFL n• 015/95 

Brasília. 2 de janeiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-Jl.W -a- Vossa Excelência pli3. indi

car o nome do Senhor Senador Élcio Álvares, a fim de, em substi
tuição ao Senador Jônice Tristão, como Suplente, a Comissão Mis

ta destinada a examinar a Medida ProvisóJja n° 759, de 9-12~94, 
da Presidência da República. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
protestos de estima e apreço. - Senador Odaàr Soares, Vice-Lí
der do PFL, no exercicio da Liderança. 

OF.GUPFL n• 016195 

Brasília. 2 de janeiro de 1995 

Senhor Presidente. 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para índi

car o nome do Senhor Senador Élcio Álvues, a fim de, em substi
tuição ao Senador Jônice Tristão, integrax. cOmo Suplente. a Co
missão Mista destinada a examinar a Medida Provisória n° 770, de 
20-12-94, da Pzesidência da República. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
protestos de estima e apreço ..... Senador Odacir Soares, Vice~Lí
der do PFL. no exercício da Liderança. 

OF GUPFL n• O 17/95 

Brasilia. 2 de janeiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me-a -vossa ExcelênCia para-índi

car o nome do Senhor Senador Élcio Álvares, a fim de, em subsli
tuição ao Senador Jôn.ice Tristão, como Suplente, a Comissão Mis-

2. Maosueto de Lavor 

3. Joilo Rocha 

4. Esperidiilo Amin 

S.JoséRicba 

6~ Marluce Pinto 

7. Eduardo Suplicy 

Titulares 

I. Osório Adriano 

2. Luís Roberto Ponte 

PFL . 
3. Raimundo Lira 

PPR 
4. Louremberg Nunes Rocha 

PSDB. 
5. Joaquim Beato 

PTB 
6. Jonas Pinheiro 

PT 

DEPUTADOS 

Suplenb:s 
BLOCQ 

I. José Jorge 
PMDB. 

2. Pinheiro Landim 

PPR 
3. Marcelino Romano Machado 3. Amam! Netto 

PSDB 
4. Anhur da Távola 4. Sigmaringa Seixas 

S. Vadiio Gomes 

6. Luiz Salomão 

7. José For1Unati 

PP 
5. Costa Ferreira 

PDT 
6. Femando Lopes 

PT 
7. Chico Vigilanle 

De aeordo com a Resoluçio n• I. de 1989-CN. ftca estabe-
lecido o seguinle calendário paxa a tramitaçilo da matéria: 

Dia 3-1-95 - Desigoaçio da Comissiio Mista; 
Dia 4-1-95- Instalação da Comissão Miata; 
At6 3-1-95 - Prazo paxa recebimento de emendas. Praro 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
At6 12-1-95 -Prazo fmal da Comissão Miata; 
At6 27-1-95- Prazo no Congresso Naciooal. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Encontra-se 

na Casa o Sr. José Alves do NascimenlO, Suplente convocado da 
representaçio do Estado de Sergipe. em virtude de renóncia do ti
tular, o eminente Senador Albano Franco. 
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S. Ex• encamiDhou à Mesa o Diploma, que será publicado 
na fonna regimental. 

É o seguirite o diploma eocaminb.ado à Mesa: 

J--------------------------~------------· 

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 

O TRIBUNAL RE619NAL ELEITORAL DE 3ER61PE, na 

forma da !2d, declara eleito para ... <> .•. SE.NAOQ..DA_.REE.O.BLI.CA .. .F.EnERAL.-----·--

como __ 10 SUPLEN'l'E ___ o cidaddo _____ ;J:Q;;;.!l._;,r,yg_!L ... oo. ___ _ 

NASCIMEliTO ____________ que pt/a legenda do_!.!_!. (Coligas_~ 

__ "ttniãa par Se..z:.g..i.pe.:.._ ___ _ -----~----' oMevt a votaçdo nominal de 

conforme cono3fa da .Ata Geral da ~-4puraçdo realizada neJte TRIBUNAL E, 

para oJ d(vidoJ fiM, t padJado o pr<Jente exfrato da fita, que Jervirrl de 

DIPLOMA < vai dwidamenfe a.Jrlinado • 

.;4.racaju,_3_Q_d,~tubro::_ ______ _ 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - De~igno ~ 
missão formada pelos Srs. Senadores Lourival Baptista. Elcio Al~ 
vares e Mauro Beilevides, para cooduzir S. EX• aõ plenário, i fun 
de prestar o compromisso regimental. (Pausa.) 

Os presentes deverãO permanecer de pé. 

(O Sr. José Alves do Nascimento é conduzido ao 
plenário e -presta,jtinto à Mesa, o compromisso.) 

O SR. JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO -
''Prometo guardar a Constiruição Federnl e as leis do 
País. desempeiJbar fiel e leabnente o mandalO de Sena
dor que o povo me conferiu e sustentar a união, a inte
gridade e a independência do Brasil." (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrígiles) - De<:laro em· 
possado. como Senador da República, o nobre Sr. José Alves do 
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Nascimento, que, a partir de5te momento. passará a participar dos 
trabalhos da Casa. 

do da representação do Estado dr .. Mato Grosso, em virwde de re
núncia do titular. _O enline_~t~ s_~pa"d_or Mªrcio 4çe~. -

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Encontra-se 
na Casa o Sr. José Pedro Rodrigues Gon-Çalves, Suplente convoca-

S. Ex• encaminhou à Mesa o Diploma, que será publicado 
na forma regimental. 

É o seguinte o diploma encaminhado à Mesa: 

ESTADO DE MATO GRa>SO 
PODER JIDClÁRlO 

TRIBUNAL IE&IDNAL ELfiTOIIAL 

o :PI(!..ro.w oo ':)i.J]IJ,-.oD =-Rcyoo~~ f'ihtr~~ oo ~ oo v\klo gw.x,.oooo:MJ (XJ1o o 
rlr.q)()'/0 1\'l cni:!ISoclc·(~,{li [·~.trilO~ Uh n·47'37.oo 15/7/r965)~1R ~ a ~IAJ!I oo&tr() 
c::"~ ilr.JfosUlebro obri!Jutst4õontal1Jt5 . o •• _o __ --~ • ~ pclh Axrnda 
ba \tob(lAt ão bo Jífl 1)$ . . o no &ríÇiio rr.nQi~ 1V?!!1e ~ de Jktn ~ _ 
c·•ul5bdi1oPrmbrobtl966o P'P."n•lro "Dijxf.roo dcl~i>nplrottbti>enab.ofba~tpúblita 

<1\J .)lo lju.P rV: .)p.t~I(Xio rc»t:lo o lrt~~ é \.303 .. ~25 .. IK:too ~dr<: opt'('ft<: 

ln•dn n 8u•n ~t Dr.lfo~~oi llltbro AobriiUtllí 4@onta11JtS cHitkl263.0·ll 
vale'!! !.'0100 cfrt•"~c(l(/(· 11n P. 1\qu 

L 
-
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Designo ao

missão formada pelos Srs. Senadores Qdacir SQíU'es_,_Magno Bace
lar e Mauro Beoevides, para conduzir S. Ex• ao plenário, a fuD. de 
prestar o compromisso regimental. (Pausa.) 

Os presentes deverão permanecer de pé. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
comunicações- que Serão lidas pelo Sr. 1 o SecretáriO. 

São lidas as seguintes 

Em 3 de janeiro de 1995 

(O Sf. José Pedro Rodrigues Gonçalves é condu-- Senhor Presidente, 
zido ao plenário e presta. junto à Mesa, 0 compromisso.) --Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do 

o SR. JOSÉ PEDRO ROI>_RIG!Jf;.S_ GOJ;._ disposto no art. 7' do Regimento Interno. que. assumindo o exercí
ÇALVES _ ''Prometo guardar a Constítiüção Federal e Cid~da.-representaçãtn:lo Estado de Sergipe em substituição ao Se
as leis do País, desempenhar fiel e lealmente 0 mandato nhor Senador Albano Franco adotarei o nome parlamentar abaixo 
de Senador que o povo me conferiu e sustentar a união, consignado e integrarei a bancada do PFL. 
a integridade e a independência do Brasil." (Palmas.) Atenciosas saudações.- Nome Parlamentar: José- Alves. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Declaro em- Em 2 de janeiro de 1994 
passado. como Senador da República. o Sr. José Pedro Rodrigues 
GOnçalves que, a partir deste momento. passará a participar dos 
trabalhos da Casa. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à viSta do 

disposto no art. 7° do Regimento Intemo, que. assumindo nesta 
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data a representação do Estado de Mato Grosso, em substituição Li, na revista Exame, edição-de janeiro de 1995, um peque· 
ao Senador Márcío Lacerda. adotarei o nome parlamentar abaixo no anúncio que dizia: 
consignado e não me integrarei a·neohuma bancada. O Rio São Francisco é uma grande obra da natureza. A irri-

Atenciosas saudações. gaçãO. aD.tigo ~io do povo sergipano, é obra de muito trabalho. 
Nome parlamentar. José Pedro. Com a inauguração do Platô de Neópolis., o mais avançado projeto 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_ 0 expediente de fruticultura irrigada do País. o Estado - que já era o segundo 

lido vai à publicação. maior produtor de laranjas do Brasil- passa agora a cultivar tam· 
Há oradores inscritos. bém uva, abacaxi, acerola. mangaba e muito mais. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. O Platô de Neópolis representa o Governo de Sergipe fa-

. O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia o zendo as obras que o povo sempre pediu a Deus. 
seguinte discuTSo.)- Sr. Presidente, se-s e Srs. Senadores., algumas Sr. Presidente, núm Estado cuja maior extensão longitudinal 
vezes, aqui no plenário do Senado, já me referi a um importante não chega a 220 quilômetros, o Governo de Sergipe, -nos últimos 
projeto que vinha sendo desenvolvido no Nordeste, especialmente quatro anos, construiu 1.700 quilômetros de adutoras, captando 
no Estado de Sergipe, e que representava uma fase extraordinária _ águas do grande rio, carinhosamente chamado pela população ri-
de inovação tecnológica no País. em telttlos de técnícas voltadas beirinha de "Vellio O!.ico". E. conforme registrei ontem no pro- -
para a agricultura. principalmente para a agricultura irrigada. nunciamento que flz sobre a transmisSão de cargos no Governo de 

Sr. Presidente, desde o estágio da concepção e início do de- Sergipe. o Estado hoje tem ''a maior renda per capitado Nordeste, 
talhamento das ações iniciais, lenho falado no Senado sobre as o menor indice de mortalidade infantil. o menor índice de inadim
imensas possibilidades do Plat.ô de Ne6polis. nas proximídades do plência do sistema bancário, total controle da cólera, o porto mais 
vale do Rio- São Francisco, em Sergipe. voltado para a produção competitivo da Regijo Norte-Nordeste, o único Estado a construir, 
de frutos tropicais, destinada principalmente à exportação, ulili- com recu.rsos próprios, seu Pólo C'looxplímico, o que mais investiu 
zando técnicas avançadas de frutiCultura irrigada, com o aproveita- em turismo e em fruticultura irrigada com recwros próprios., a maior 
mento de águas canalizadas do próprio Rio São Francisco. extensão de adutorns do País, a Capital com menor número de favelas, 

Localizado em uma das áreas socialmente mais pobres do amaiordensic:ladedeesgotoseameJhqrsetviQ.adeáguadaregião." 
Estado. devido à falta de recursos hídricos suficientes para o de- O povo sergipano, Sr. PresfdeD.te, é imensamente grato ao 
senvolvimento das propriedades rurais ali situadas, a construção Dr. João Alves Filho, a sua esposa, nra Maria do Carmo Nasci
de adutoras e a canalização das águas do São Frandsoo veiO irri- mento Alves, pela importante obra social que realizcu, e a toda a 
gar uma extensão de terras de mais de 7 mil e 200 hect;ues, onde sua equ.pe de Governo,- destacando-se o Dr. José Alves do Nasci
foram construídos 56 quílômetros de estradas de seiViços e uma mento, que foi Secretário de Governo, e assumiu hoje, há pouco, 
mallia muito grande de canais de irrigação, tomando fértil ay_uela nesta Casa, o -cargo de Senador, como Suplente do Senador A100no 
região, cujo solo, rico em componentes indispensáveis ao cultivo, Franco. Somos griuos pelo i.mp.dso extiaOl'tiioário que eles deram ao 
faltava apenas a bênção de água abundante para produzir o que irá progresso e ao desenvolvimento do Estado de Setgipe, hoje um mede
exportar em sua primeírn safra de 1996, como laranja. acerola. tange- lo. um exemplo do que a seriedade, a iniciativa, a competência. a 
rina, banana. e depois até uvas selecionadas, pm;a coucorrer, em quali- coragem de aceitar desafios e o trabalho pxlem realizar, supenm
dade, com aquelas que o milagre das águas do São Francisco vem do a crise e as dificu idades para gerar riqueza e bem-estar pua a 
produzindo em pleno sertão pernamb.u:ano. na: região de Petro!ina. pof>llaçào. 

Este projeto, fruto da coragem e da i.n:iciatiVádOex-Gover- 'Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição com o meu 
nadar de Sergipe, João Alves Filho, um homem que teve por lema pronunciamento da notícia publicada na Gazeta de Sergipe, edi
no seu Governo superar a crise com trabalh.o e a postura de desa- ção de 28.12.94, intitUlada "Governo Entrega o Platô de Neópolis 
flar os desafios, concluindo as obras de infra-estrutura deste em- -O que é o Platô de Neópolis". 
preendim.ento no tempo rec-orde de 18 meses, foi inaugurado em 
fmal de dezembro, em concorrida solenidade, da qual participaram DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. WU· 

RNALBAPTISTA EM SEU DISCURSO: . 
o Vice-Presidente da República. então Senador Marco Maciel. o 
Senador José Sari:iey, o então Ministro da Integração Regional, Gazeta de Sergipe 
Aluízio Alves, os Governadores eleitos da Bahia. Paulo Souto, e 
de Alagoas, Divaldo Suruagy, vários Parlamentares dos dois Esta
dos e o fufeito de São Paulo, Paulo Maluf, considerandO o inte
resse de empresários daquele Estado. pois trata-se de um empreen
dimento de parceria mista entre o Governo Estadual. responsável 
pela implantação de infra-esb.llrura e a iniciativa privada. com a 
parte de manutenção e investimentos produtivos. para a qual já se 
formou um condomínio empresarial. 

O Platô de Neópolis, Sr. Presidente, de uma vaga idéia. um 
sonho, passou a projeto, e boje já é uma realidade concreta: inau
gurada e definitivamente irilplant:ada: uma obra extraOrdinária que 
muito me impressionou quando a visitei novamente por Ocasião da 
sua inaugurãÇão; um empreendimento que irá abmenta.r a receita 
do Estado, gerar renda e, principalmente. empregos para a popula
ção. De início são 20 mil novos empregos numa das regiões mais
pobres do &tado de Sergipe. 

AracajU. 28 de dezembro de 1994. Página 3 

GOVERNO DO ESTADO ENTREGA PLA TÔ DE NEÔPOLIS 

O QUE É O PLA TÔ DE NEÔPOLIS 

Além de recorrer a mellior tecnologia de inigação jamais 
posta em prática no mundo - utili~ em Israel - o projeto do 
Platõ de Neópolis vale-se também da experiêncía de oito Estados 
brasileiros que também desenvolve projetos semelhantes. E o cará
ter avançado do Platô não se encerra na parte técnica:: do ponto de 
,vista prático ele tem a filosofia mais mOOema em empreendimen
tos dessa natureza ao aliara capacidade mcentivadora do Estado 
com a competividade do setor privado. Daí a parceria que enc:ane
gou ao GOverno de Sergipe a execução das obras de infra-estrutura 
e -deixou para a iniciativa priva-da a implantação das agroindústrias 
C sua operacionalização. Até agora o Governo aplicou 35 milhões 
de- dólares. correspondentes à sua parte no projetO, enquanto os 
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empresários vão investir outros US:S 40 milhões até a implantação Muito obrigado, Sr. Presidente. 
das empresas. O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Concedo a 

A primeira colheita do Platô deve ocorrer em março de palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
1966 e a produção compreenderá os priocipais-fruloSplantados oo O SR. ED~ARDO SUPLICY (PT- SP. ProDUncia o se
projeto: acerola, laranja. tangerina, banana, inicialmente destina-_ guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e SxAs e 
dos ao mercado interno. O nível de qualidade desejável para a ex- Srs. Senadores, o Brasil passa por uma fase extremamente impor
portação só deve ocorrer dentro de dois anos, com o tratamento tante da sua história, com o aprofundamento do processo demoai
dos solos e o aprimoramento da produção. Para os técnicos res- tiCo. As eleições de_ 1994 culminaram com a posse do Presidente 
ponsáveis, o Platô obter a melhor média de produçio de frutos. Fernando Henrique Cardoso que, ao se pronunciar perante o Coo
comparativamente ao que é produzido em outras regiões. Consoli- gresso Nacional e à Nação. colocoo palavras que constituem an
dada esta fase, a produção volta-se basicamente para o mercado seios de t<Xios os brasileiros. 
externo, sobretudo o Mercosul. Um dos potenciais consumidores. Muitos dos propósitos delineados e afumados, com muita 
na avaliação dos técnicos, é a Argentina,- inliiessada principalmen- ênfase, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, poderiam -
te na produção de banana. tenho a convicção - estar também inseridos no pronunciamento de 

Apesar de ser denominado ''Platô de Neópolis", o mais ar- Luiz Inácio Lula da Silva, caso houvesse ganho as eleições e esti· 
rojado projeto agroindustrial atualmente posto em prática no Pais vesse tomando posse. A ênfase seria certamente diferente em ai
na verdade compreende quatro municlpíos- Neópolis, Santana do guns dos aspectos importantes que não constaram do pronuncia
São FranciscO, Pacatuba e Japoatã, todos eles situados no baixo mento do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Refno-me. por 
São Francisco. A área total irrigada é de 7.250 hectares e as obras exemplo. ao fato de não ter ocorrido qualquer referência i realim
de infra-estrub.Jra foram realizadas no tempo recorde de 18 meses. ção da Reforma Agrária e às próprias metas corilidas no seu pro
Para se ter uma idéia da grandiosidade da obra, somente em estra· grama "Mãos à Obrá". 
das de SCIVÍÇO, sibladas na área interna. foram construídos 56 qui· É preciso ressaltar que o Presidente Fernando Henrique 
lô,elros. A maior adutora de irrigação tem a extensão de 3.150 me- Caxdoso colocou anseios que são próprios da humanidade, pro. 
tros e a vazão da achitõra que bombeia água para os lotes é quase prios especialmente de todos os brasileiros, que desde a juvenrude 
duas vezes o volume de água que abastece Aracajl. do Presidente Fernando Henrique. desde a juvenbldc de todos n6s 

O projetO:. -é inte&radO por 29 lotes ocupados por empresas estão aqui colocadas, porque Sua Excelência ressaltou pertencer a 
de Sergipe e de vários- ootrOs Estados, embQrn a maioria já tenba uma geração que cresceu embalada pelo sonho de um Brasil que 
criado seus braços locais. O condomínio e~sãrial é presidido_ fosse ao mesmo tempo democrático, desenvolvido, livre e justo. 
por Henrique Brandão Menezes, do grupo Sarnam, que dirige a Sua Excelência ressaltou o quanto este sonho vem dos be-
Ascondir, a associação dos concessionários do Platô de Neópolis. _ rQ_is_ da indepe~dênc!a,_dqs abolic_ionístas_ e i,nclusiye das lutas que 
Ontem mesmO, rio Olímpio Campos, foi asSinadO O primeí:fo -torl- _ tanto _o seu pai, Leônídas Cardoso, qUanto o seu avô ~ 
trato do Platô, coincidentemente da Samam Agrícola., que vai in- Foram campanhas nacionalistas como a "O Petróleo E Nosso", 
vestir um total de R$ 2.7 milhões para a implantação-do seu lote. quanlO as do seu avô pelo abolicionismo-e-peta causa republicana. 
O contrato, assinado pelo representante do grupo. Henrique Bran- É preciso estar atento, especialmente porque depois estm-

dão Menezes e pelo secretário de irrigação, Luiz Simões, envolve mos cobrando esses compromissos assinalados pelo Presidem-e 
o fmancíamento de RS 1.286 milhões, a serem liberados pelo Fernando Henrique Cardoso, especialmente quando Sua Excelên
FNE. um fundo destinado especificamente ao desenvolvimento do çia ressaltou, em diversos momentos, os seus ideais de justiça, Ii-
Nordeste. i:.;rdade e desenvolvimento, andando juntos nesta terra. 

O SR. ODACIR SOARES- Sr. Presidente. peço a pala- Sua Excelência ressaltou que lemos hoje de volta a liberda-
vra, como Líder, para breves comentários. c.k. Teremos desenvolvimento, mas falta ajustiça social. Ressaltoo 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Tem V. Ex' a que este é o grande desafio do Brasil neste fmal de século. Nós. do 
palavra, na fonna regimental. Partido dos Traballiadores, concordamos nesse aspecto. 

O SR. ODACffi SOARES (PFL - RO; Como Lider. Pro- Disse mais Fernando Henrique Cardoso, relembrando a lula 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi- de Joaquim Nabuco, que o seu mandato veio do voto livre de seus 
dente, deixei de me pronunciar no momento opornlno, quando do concidadãos, da maioria deles, independentemente de sua condi
discurso do Sena_d_oc_l.QJrival_Baptista. sobre as realizações do go- ção social. mas ressaltou que veio também dos excluídos. dos mais 
vemo do PFL em Sergipe, e desejava regiStrar a ·presença- do Go- humildes. que pagavam a conta da inflação sem ter C'omo -se defen
vemador João Alves e hoje do novo Senador José Alves, innão do der. E também dos que são humilhados nas mas dos hospitais e da 
ex-Governador João Alves, que substituí o Senador Albano Fran~ Previdência, dos que ganham pouco, pelo muito que dão ao País 
co e que integra., a partir de hoje, a Bancada do nosso Partido 00 nas fábricas. nos campos. nas lojas, nos escritóilos. ·nas- ruas e n&:s
Senado Federal. estradas, nos hospitais, nas escolas, nos canteiros de obras, dos 

As realizações do Governo de Sergipe decorrem do extraor- que chamam por justiça porque têm. sim, consciência e disposição 
dinário trabalho levado a efeito pelo Governador João Alves, que para lutar por seus direitos. A eles se comprometeu a dar grande 
soube sempre conduzir aquele Estado com a visão m<Xiema. da ad- parte de sua devoção. 
ministração pública e, sobreb.ldo, com rara eficiência e austeridade Espera Sua Excelência, na luta contra privilégios, contar 
nos gastos públicos. principalmente em um Estado como Sergipe, COI!l o apoio da maioria dos brasileiros. Nesse sentido. contará 
que integra a região Nordestina. com a apoio do Partido dos Trabalhadores. se a sua ação for de 

Feitas essas cOnsiderações. solidarizo-me com o Senador fato nessa diieção. 
Lourival Baptista, com o ex-Governador João Alves. que está~ Ressaltou ainda mais, que os obstáculos mais importantes 
sente, e com o novo Senador do PFL, José Alves, que representará que irá enfrentar são os decorrentes dos desequilíbrios internos, 
aqui, nesta Casa, a partir deste momento, o Estado de Sergipe, das desigualdades extremas entre regiões e grupos sociais. Afrr
como membro da Bancada do Pfl.... mou ainda que o seu Governo estará empenhado em programas e 
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ações especificas para gerar "emj:iregos, e que se jõgilrá PJT---inteíro 
no grande desafio de diminuir- as -desigualdades até acabar com 
elas. 

Em seu pronuncianiento. o PreSidente Fernando Henrique 
Cardoso diz que fará do sentimento de solidariedade a mola de um 
grande mutirão nacional unindo o Governo e a coiD:unidade para 
v.arrer do mapa do Brasil a fome e a miséiià. Ressaltou que asse
gurará uma vida decente às nossas crianças. tirando-as do abando
no das ruas e. sobretudo, pondo um paradeiro nos vergonhosos 
massacres de crianças e jovens:- "Vamos assegurar com energia di
reitos im.iaiS aoS iguais~" 

"Às mulheres, que são a maioria de nosso povo e às quais o 
País deye respeito e oportunidade de educação e de trabalho. 

As minorias raciais e a afgumac; quase maiorias- aos ne
gros. principalmente - que esperam que igualdade seja. mais do 
que uma palavra, o retrato de uma realidade. 

Aos grupos indígenas, alguns deles testemunhas vivas da 
~rqueologia humana e lOdos testemunhas de nossa diversidade. 

V amos fazer da solidariedade o fermento da nossa cidada
nia ·em busca da igualdade." 

Sr. Presidente, aqui estaremos cobrando, dia a dia. a conse
cução de ações que, de fato, levem o Brasil a alcançar tais objetf· 
vos, porque uma coisa são os anseios da civiliZação, dos brasilei
ros. que todos temos. outra, são as açõeS pãni se chegar a esses ob-
jeti.vós Inaíores. '---" - -------- ---

Será. que J.Ooa.S as ãçOOS gõvernã.mentãis serão nessC -"Senti
do? Ainda não foi completamente delineado o coniilldO~ao-progra
ma pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso ru por aqueles 
que estarão responsáveiS ·pela ação de comunidade solidária. 

Sr. Presidente, Sts e Srs. Senadores, já estamos no segundo 
dia de governo. Quais foram as medidas realizadas para erradicar a 
fome e a miséria, Para--efetivar a reforma agníria. pêll'3 fazer com 
que seja cumprido, pelo menos, aquilo que está no Programa 
''Mãos à Obra", relativamente à ação de reforma a&ri:!ia? 

Se formos ler o capitulo referente à reforma agrária, no Pro
grama Mãos à Obra- como ressalta na Folha de S. Paulo de hoje 

o jomalista Gilberto Dim.enstein -, verenióS-queali está escrito, na 
página 100, que o Governo Fernando Hentique considera que "o 
fim da fome depende da democratização do acesso à terra". 

Na página I 03 afrrma-se que "no primeiro ano de mandato 
serão assenl.adas 40 mil famílias, 60 mil nO seguitdo ano, 80 mil 
no terceiro e 100 mil em 1998". 

Na sua posse, o Ministro da Agricultura, do Abastecimento 
e da Reforma Agrária. José Eduardo Andrade Vieira, não enfati
zou a necessidade da realização -da fefornia agrária e nem mesmo 
que irá.. efetivamint.e, cumprir-- mesmO quando perguntado pelos 
jornalistas - as metas que estão no Programa do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso. 

O Sr. Jooas Pinheiro- Nobre Senador. permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita honra conce~ 
derei o aparte dentro de poucos instantes, nobre Senador. logo 
após completar meu pensamento. 

O Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agr.íriii.. em suas declarações- publicadas pela Folha de S. Paulo 
de hoje e pela imprensa em geral-. mencionou que em alguns ca
sos onde a reforma foi feita quem ganhou a terra não ficou nela 
nem seis meses. Como opção à reforma agrária. Andrade Vieira 
sugeriu uma politica de contratos de arrendamento. declarando que 
iria realizar reforma agrária apenas em áreas oride. evenwalmente, 
existissem cooflitos. 

Seri.ador IoDas Pinheiro, é importante que os compromissos 
assumidos pelo Presidente Fernando Henrique com relação a esses 
aspeciOS sejam, de fato, cumpridos. Espero que o Minislro Andra
de Vieira possa Cf:lDlpri-los ouvindo os trabalhadores sem terra e os 
agricultores deste País, da mesma maneira que são ouvidos aque
les que normalmente fazem pressão e se organizam, desde há mui
to tempo, pa.m. evitar que o Brasil venha a conhecer uma reforma 
agrária que seja· parte dos instrumentos de resgate da cidadania de 
grande parte do povo brasileiro. 

O Sr.Jooas PJnheiro- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra concedo 

o aparte a V. Ex•, Senador Jonas Pinheiro. 
O Sr. Jonas Pinheiro - Muito obrigado, nobre Senador 

Eduardo Suplicy. Gostaria apenas de lembrar que V. Ex• assina
lou, com muita propriedade, até mesmo enfatizando, que estamos 
vivendo o começo do segundo dia de Governo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- E já estamos cobrando os 
COIDpromissos por ele assumidos e continuaremos cobrando, cada 
vez mais intensamente. 

O Sr. Jonas Pinheiro- E esse é um papel que V. Ex• cum
_pre com absoluta fidelidade; o papel de oposição. Não tem sido 
outro, até hoje, o comportamento de V. Ex• senão o de fazer o lou
vável papel de oposição, indicando as falhas do Governo, cobran
do medidas, providências e compromissos. Até aí, estou de acordo 
com. o J28perque V. Ex• tem _fielm.erite cumpiido nesta Casa. No 
entanto, sabe V. Ex•, atento leitor de tcxlos os jornais e revistas que 
publicam o noticiário nacional, que o órgão executor da política de 
refonna agrária é o Instítuto Naciõrial de Colonização C RCforma 
Agrária, o qual nem sequer teve ainda a sua equipe constituída. O 
Ministro dá as diretrizes para que o órgão competente do seu Mi
níSiéiio êxecute as tarefas. Port.into._ o bom-senso recomenda que 
se dê um pouco de tempo até que as equipes estejam montadas e 
se possa, efetivamente, estudar o programa de Governo. O Minis
tro acabou de assumir, não tendo ainda constituído a sua equipe de 
execução, w seja. o próprio INCRA. Desse modo, é um rigor ab
soluto querer-se já. neste instante, as providências-numéricas- são 
tantas.famílias a serem assentadas. O Plano <!~ Governo, com o 
seu Programa Mãos à Obra, -~ente contém isSo. Entretanto, o 

próprio Gilberto Dimenstein, lembrando a filosofia popular do 
nosso inesquedvel campeão de futebol. Didi, diz que 'Treino é 
treino e jogo é jogo". 

O SR. EDUARDO_S]JPLICY- Mas o jogo já começou. 
Senador Jonas Pinheiro. 

O Sr. Jonas Pinheiro- O jogo está começand_o,_Senador. 
O Governo não se iniciou com rodos os cargos preenchidos, mas 
está se ã..;;Sentando. Portanto, apesar de reconhecer o papel que V. 
E_~a tem desempenhado e haverá de continuar desempenhando, 
com absoluta fidelidade. afirmo ser necessário um pouco mais de 
tempo para se fazerem as cobranças devidas. Desejava apenas fa
zer esta ponderação. Escranhei o conteúdo desse texto de um jor
nalista tão conceiruado, que deve ter escrito essa matéria com ante
cedência. ontem. anteontem ou, quem sabe, sexta-feira, antes mes
mo do Governo assumir. Portanto, faço um apelo no sentido de 
que a consciência nacional, na qual V. Ex• se inclui, dê um tempo 
ao Governo. para que a equipe do Ministério da Agricultura, do 
Abastecimento e da Reforma Agrária -Seja-CoiiStiiilída. bem como a 
de seus organismos executores, como o INCRA. Após isso, sim, 
que se faça uma critica consistente. abalizada, fidedigna. digna do 
reconhecimento e do apoio de todos nós que estamos aqui, para 
igualmente fiscalizar as ações desse Governo que nos -encheu de 
esperança e de confiança. nãO ~apenas nôs-; repieseiltãntes do povo, 
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mas a Nação inteira está embalada pelas esperanças geradas pelo 
Governo que ora se i:D.stala. -

O SR. EDUARDO SUPLICY- Prezado Seoador Jonas 
Pinheiro. a demora na designação do responsável pelo IN'CRA já 
"Significa algum problema no âmbito do Governo, porque se se 
quer dar real prioridade para algo tão importante quanto à realiza
ção da reforma agrária, então já deveriamos estar observando, nes
te primeiro mês, ações nessa direção. 

Lembro que o Presidente Fernando Collor de MeUo propôs, 
durante a sua campanha, assentar 500 mil familias. Passados três 
anos de seu mandato. praticamente nada realizoo. Ficamos aqui 
votando os projetes de regulamentação da reforma agrária., e quan
do fmalmente conseguimos regulamentá-la havia acabado o Go
verno Fernando Collor de Mello. 

A demora na regulamentação do que estava na Constiwí
ção, em grande parte, decorreu das grandes pressões, no Congres
so Nacional, por parte daqueles que fizeram tudo para adiar are
gulamentação do_s projetes relativos à sua realização. 

Depois, o Presidente Itamar Franco havia colocado como 
meta o assentamento de_ 100 mil famílías ao longo de dois anos. 
Não conseguiu realizá-la em virtude, sempre, das grandes pressões 
no sentido de que a reforma agrária seja executada a passos com
pletamente distantes dos objetivos de resgate da cidadania do povÕ 
brasileiro, sobretudo daqueles que vivem no campo, daqueles que, 
por exemplo, são netos, bisnetos de tantos escravos que lrabalba
ram na. agricultuz:a e que ainda aguardam o resgate da sua cidadania.. 

Lembro, Senador Jonas Pinheiro, o exemplo do Governador 
Cristovam Buarque. S. Ex• apresentou como pla[aforma a institui
ção de uri:t programa de bolsas a famílias de renda mínima, assegu_-
rando a cada uma que tenha fl.Ibos em idade escolar um salário mí
nimo. 

Eleito, amanhã, às nove horas- convido V~ Ex•, o Senador 
Pedro Teixeira e aqueles que tiverem inteiesSC em OOinparecer etri 
uma escola no Paranoã -, quando terá início o programa de distri
buição de bolsas a famílias carentes que tenham fJ.lhoS matricula
dos em escolas. Esse programa será iniciado nas áreas em que as 
fanúlias são mais carentes. 

Assinalo que, de alguma forma, esse-programa guarda rela
ção com o Programa de Garantia de Renda Mínima, já-aproVado, 
inclusive por V. Ex•, há três anos. neste plenário. 

pão, em países de todos os continentes. e examinasse també-m c 
projeto. S. Ex• demonstrou grande interesse. Por essa razão, entre· 
guei-lbe os dados sobre o projeto durante a posse. 

Também o.Presideilte Fernando Henrique Cardoso disse--me 
que marcasse uma audiência com Sua Excelência. A audiência já 
está marcada para semana que vem. Imagino que Pelé seja. no Go
verno, um catalisarl9r de ações. no sentido da realização daquilo 
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso apresentou como 
meta prioritária de seu Governo. 

O Sr. Jooas Pinheiro- Permite-me V. Ex1 um aparte. no
bre Senador Eduardo Suplicy? 

. O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo novamente o 
aparte a V. Ex•. 

O Sr. Jooas Pinheiro- Muito obrigado, nobre Senador. As 
noVas colocações e considerações de V. Ex• praticamente me inti· 
maram a fazer um reingresso em seu pronunciamento. uma nova 
incursão, pois se eu tiVesse o meSmO espírito Ue cobrança de <.JUe é 
dotado V. Ex•, e bem dotado, já es[aria ªqui a criticar o Govern.:t.· 
dor Cristo_vam Buarque, Creio que o bom-senso me recomenda, 
como a toda sociedade, dar-lhe um certo tempo. Durante a campa· 
nba. S. Ex• prometéu essa providência n"ão para t.ma escola, para 
um bairro, para uma cidade-satélite. S. Ex1 prome:.eu para o Distri· 
to Federal. Disse, em seu discurSo de posse, poís o ouvi pela tele
visão, que com todo orgulho eslari3. começalldo por um bairro, 
nesta semana, a sua experiência. Qual o critério adot..tdo na esco
lha do bairro? Por que começar por aquele? Por que não Ü1~·er o 
prOgrama globalizado? Eu estaria a cobrar isso, esse compr0mfs-;o 
de campanha, se tivesse a mesma pressa que V. E~~ tem revelado 
ao cobrar certas providências de um Governo que se instala. Sei. 
estou convencido, que por maior que seja o acerto, por maior que 
seja o êxito da admiriistração-do Ministro José Eduardo de Andra
de Vieira no Ministério da Agricultura. V. Ex' jamais haverá de 

-aplaudi-lo. Jamais. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Não. 
O Sr. Jonas Pinheiro- Não, eu tenho argun,cnto:; r·arn di

zer isso. 
• O SR. EDUARDO SUPLICY - Não. mas eu posso aqui 

assegurar: no momento em que S. Ex• realizar a reforma agrária e 
cumprir as metas terá, si.ni, o meu cumprimento. Aliás: a-ssi.imo" de
pronto um compromisso com V. Ex'. 

O Sr. Jonas Pinheiro -Quero justifica-r, il.Obre Ser:~d·."~r. O Governo vem estudando esse projeto e. creio, poderia ter 
sido mais rápido em sua avaliação, até porque dta ·30 de novcmhn) 
último, os Ministros da Fazenda, dn Planejamento, Bem-Estar Su· O SR. EDUARDO SUPLICY- Irei ao ato de realização 
cial, Trabalho e Previdência assinaram- decreto concedendo trinta de reforma agrária no momento em que o Ministro lá estiver assi-

nando. se convidado. dias de prazo para que fossem concluídos os trabalhos de sua via-
bilidade operacional. Às vésperas do ftm do Governo Itamar. o O Sr.Jonas Pinheiro- ConfiO-muito mi mudança do com
Ministro Círo Gomes baixou outra portaria concedendo mais lO portamento das pessoas. Estou avaliando, agora, essas colocações., 

. partindo de um episódio oconido na Coni.issão-de Assuntos Eco-dias úteis para conclusão dos esrudns coordenados pelo Se1.Leláno 
Winston Fritsch, que agora passou 0 ba._stão para 0 Secretário de nõmicos. em que, juntos, sabatinávamos o candidato à Presidência 

do Banco Central, Sr. Francisco Grõ.Ss. V. Ex• haverá de recordar 
Política Económica. José Roberto Mendonça de Barros. Ambos 

!!sse fato. Ao fmal. V. Ex• foi o último a inquiri-lo, depois de sete 
disseram-me que estarão c-oncluindo esses estudos que. na vcn.la-
de, vêm sendo examinados há três. dois. um ano. longas horas de debates. perguntas e respostas, isto fiCou retido em 

Naquela oportunidade conversei com um dos Mimstros, minha memória, ai. é hoje não esqueci e não esquecerei. V. Ex• re-

d . eohheceu a grande capacidade de Sr. Francisco- Gross, de que ele que, acredito, nâo será apenas um Ministro Extraordinário n!> I:s-
portes, mas também um Ministro da vida brasileira. Espero 4ue era 0 homem adequado para dirigir 0 BaOco Central. louvou -e 0 

Edson Arantes do Nascimento. Pelé, seja um rvtinistro·que tr:lte da enalteceu no sentido de que ninguém seria mais competente na-
quele momento, mas, ao fmal. sentenciou: "Apesar de tudo. eu vo-

questão do resgate da cidadania de todos: dos negros deste Paí ~ 
tarei contra". que ainda não tiveram a sua ddadania plena assegurada e d.aqut!la~ 

crianças com as quais ele tem-se preocupado. O SR. EDUARDO SUPLICY- Pc, uma questão de prin-
Transmiti á S. Ex.• o desejo de mostrar-llie esses estudns dpio e, ali, estava explicitado. 

para que conhecesse de perto. dada a sua experiência. ao seu t'O· O Sr. Jonas Pinheiro- ... porque-tinha um principio parti
nhecim~to do_qu~ ocorre _~}_os Esta~os ~nij?-~ ~2~~~S:·}~~--!~~-dário, não preval~~u :~onsciêncía de V. Ex•. Então. como V. Ex• 
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faz oposiÇão ao Governo Fernando Henrique Cardoso, já manifes· creio que a cobrança de V. Ex" não é premawra., não; é uma co
tando em suas primeiias palavras esta oposição legítima. baseado brança até, como se diz no Código Penal, putativa, se me permite 
nesse episódio passado, tenho que imaginãi que, por maior que o Senador Josaphat Marinho. É a previsão de que um fato vai oo 
seja o acerto, V. Ex • será urna voz discordante,_ estará_ sempre assi- não ocorrer que ·~tennina as medidas. Eu e o Senador Josaphat 
nalando e cobrando. ''Ele fez isto. mas falta aqUilo. Fez aquilo mas Marinho, muitas vezes, clamamos aqui, e as paredes do Palácio do 
falta aquele outro." O que é bom para a sociedade. Planalto não nos ouviram. Daí, um governo passou dois anos fa-

0 SR. EDUARDO SuPLICY- Recordo. nobre'Senador zendo balões de ensaio, encenando e usando a mídia ·para não 
Jonas Pinheiro, que naquele momento, inclusive, recordei o assun- apresentar muita coisa de concreto para este País. O -Governo de 
to por ocasião da argüição recente do Presidente do BNDES, de- Femando Henrique teve bastante tempo para fazer uma programa
signado pelo Banco Central, Pérsio Arida.. que estava vindo de ins- ção- e até para lê--la apresentado- em matérias de interesses so
tituição pública. Foi o próprio Presidente Itamar Franco, enquanto ciais, como essás que estão seildo cobrados por V. Ex•, para que 
Senador, que apresentou projeto de lei propondo que o Presidente não venha aqui o nobre Senador Jonas Pinheiro dizer que os car
do Banco Central não poderia vir diretamente de institUição fman- gos não foram preenchidos. Ora, meu Deus, este País é feito, ago
ceira privada. A razão do meu voto foi justaoierite ãCãfur o que já ra, na base da escolha de nomes de cargos 00 na escolha de pro
havia sido aprovado pelo Senado, mas não pela Câmara dos Depu- gramas? Tanto mim caso quanto noutro, V. Ex• traz reflexões per-
lados. - tinentes. Parabenizo-o por iniciar~ logo no primeiro dia do- novo 

O Sr. Pedro Teixeira- Permite V. Ex• um aparte? governo, a cobrança de posturas e posições de am.OOs os lados. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita bom-a, ouço 0 O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço. Senador Pedro 

Senador Pedro Teixeira. - - Teixeira, as suas ponderações. Acredito que a assessoria juridíca 
Q Sr. Pedro Teixeira- Senador Eduardo Suplicy, 30 en.se- do Governador Cristovam Buarque deve estar levando em cODf.a 

jo da campanha do Governador Cristovam Buarque, todos estra- essa preocupação, e fudo será resolvido de maneira adequada. 
nhamos a promessa que ele fez de um auxílio substancial à classe Quero ressaltar que a Prefeitura da Cidade de Campinas 
mais desvalida. mas entendíamos que aquilo fosse uma jogada de teve a iniciativa de Instituir um Programa de Garantia de Renda 
mídia, que acabou tendo um peso substancial na eleiçio _do ex-_ Familiar àquelas fann1ias que tenham crianças em situação de ris
Reitor da UnB para primeiro mandatário da capital da República. co. AqU:Cia famHia. cuja renda não atinja R$140.00- no caso de 
Enuetanto, vencida essa fase, creio que o cavalheiro está indo uma família composta de 4 pessoas - ou R$35 .<Xr per capita- no 
além do que as suas botas permitem. É uma temerida:de implantar- caso de uma família de cinco pessoas seriam R$175,00, e assim 
se qualquer tipo de beneficiO à classe menos favorecida. sem nor- -por diante- e tenha ftlhos de zero a dezesseis anos, terá direíto a 
mas. sem uma legislação específica, sem que a Clmara Distrital um complemento de renda de até R$35,00. Portanto, é outra va
vote lei nesse sentido e sem que existam recurSos pxustabelecidos, riante do Programa de Renda Mínima. No caso do Município de 
além de passar a idéia de que, num passe de mágica. Brasilia pode Campinas. fOi apn:Sentado projeto de lei em dezembro passado, já 
~olver o problema de todos os brasileiros menos favorecid,oç. o aprovado em primeiro e segundo turno, e o Prefeito José Roberto 
amai Governador do Distrito Feden.l está incotrendo no mesmo Magalhães Teixeira trabalhará, este mês, para a sua regulamenta
erro do então Governador Joaquim Roriz, quando acenou para 0 ção, e até solicitou auxilio ao nosso gabinete para encontrar for
Brasil inteiro com a possíbilidade de moradia gratuila para todos, mas de regulamentar o projeto de lei. que constitui maiS uma expe
:;:msando aquele fluxo migratório que rios colõCOO em-cónâições riência.. Nesse caso, houve a aprovação pela Câmara Municipal, 
,Jificeis- boje temos uma- periferia com mais de trezentas mil pes- consra,ndo que terão direito aqueles que moram em Campinas há 
soas, sem condições de aproveitam.enro, de txaba.lho digno e de- dois anos. 
cente. O Governador Çri_Stovam Buarque tenta cumprir o prometi- Mas tanto o Governador Cristovam Buarque, do PT, quanto 
do- quisera Deus fosse possível, fosse viável- COm um balão de o Prefeito José Roberto. Magalliães Teixeira. do PSDB, acreditam 
ensaio, para dizer à popllação do DiStrito Federal que a sua plata- ser importante o início de experiências desse tipo. 
forma eleitoral está sendo cumprida. O que pode fazer o Chefe do O Senador Ney Suassuna. no ano retrasado, também apre
E~ecutivo do Distrito Federal. que é dependente da União em di- sentou projeto nessa direção. São experiências que devem se mui
versas áreas, como segurança. saúde, educação'? A iniciativa é lou- tiplicar, para serem aperfeiçoadas. 
vável. Mas, onde os recursos? Penso que o Senador João Calmon, Ontem à noite, conversando com o Prof. Albert Hirschman, 
que vem lutando há tanto tempo por regras nacionais, pudesse até perguntando sobre experiências de Imposto de Renda Negativo. de 
dizer que está resolvido o_ problema da educação no País. Acredito renda mínima em diversos países do mundo, inclusive nos Estados 
que S. Ex ... pela respeitabilidade que tem, pelo homem sério que é, Unidos. ele me informou que o programa Earned Income Tax Cre
condutor de um dos trabalhos de maior lisura que temos no Distri~ dit. ou Crédito Fiscal por Remuneração Recebida. constitui~se, na 
to Federnl, em todos os quadrantes em que atuou, não pode se ex- avaliação dele, na maior realização do Presidente Bill Clinton, que 
por em troca apenas de balões de ensaio. Lançar, amanhã, uma go- maís q-ue d_obrou o sistema de Imposto de Renda Negativo. ou Ear
tícula. dizendo que vai resolver o problema é uma loocura. E quais ned Incarne Tax Income naquele país. Segundo o Professor Albert 
são os critérios? Para quem tem mais de 5 anos em Brasília. _Isso Hirschman. não teria. recebido Bill Clinton o_ devido crédito por~ 
fere a Constituição Federal, porque todos são iguais perante a lei. que este não foi um tema tão colocado na campanha; na vêrdade 
Aquele que chegou ontem e apresenta as mesmas condições de até porque este assunto não foi objeto de critica dos republicanos, 
miséria- porque miséria não se mede pelo tempo de residência-, na medida em que também votaram favoravelmente ao projeto. 
também terá esse mesmo direito. -Assim o Brasil está convidadc O Sr. Jacques Silva- Permite-me um aparte,~ Senador'? 
para se deslocar para Brasília, JXrrqUe aqui existe~trietfô, assenta- O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não, nobre Senador. 
mento e. agora. uma verba, que a União, JX'I ceno, terá que pagar, O Sr. Jacques Silva- Senador Suplicy, a idéia é louvável, 
porque o Distrito Federal não tem_ rec_ursos. Louvo a iniciativa, ma-s--não deix_a de_ ser temerosa. Por uma promessa muito menor, 
mas ela é temerária. Um governo sério não _pode adentrar por esses como disse há pouco o ilustre Senador Pedro Teixeira, o Governa
caminhos. Agora, com refe~ncia à questão do Governo Federal, dor Roriz quase consegue preencher os espaços vazios de Brasília. 
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Tem o que, com essa promessa agora do Governador Cristovam., de reforma agrária aumentaria a produção rural. proporcionaria a libe
conceder um salário_. -~ração dos braços necessáriOs para o desenvolvimento dos outros 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Um salário mínimo para setores da economia. Sabemos que a pequena e a média proprieda
as famílias com crianças em idade escolar que demonstrem estar des é que pn:xfu:zem alimentos. que atendem à necessidade _da po
freqüentando a escola. pulação do Pais. no c-onsumo interno. A grande empresa rural lati-

O Sr. Jacques Silva - Exatamente. Preocupo-me coro ou- fundiária geralmente tende a produzir apenas artigos para exporta
tros aspectos: não só com esta verba para pagar a estas famílias, ção. Mas lembrando a urgência que V. Ex' coloca na cobrança ao 
mas também para construir, Senador Suplicy, muitas casas e es<:e-: novo Governo, coloco que, desde José Bonifácio de Andrada e 
las porque, com certeza. haverão de chegar aqui muitas famílias Silva, há projetas gorados de reforma agrária no País, porque as 
em busca desse auxílio. De modo que o Governador Cristovam. es- elites resistem demais a esse tipo de mudança social. Os próprios 
teja preparado para enfrentar este problema. Obrigado. militares fizeram o Estab.lto da Temt. e não conseguiram levá-lo a 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Na legislação prevista. oo bom te!IDo. E no Governo passado. quando se pensou em realizar 
na norma regulamentadora. porque ainda não bá lei, o beneficio a reforma agrária. at:rn.vés do INCRA. houve o movimento dos nl· 

seria concedido para aqueles que residem em Brasilia há cinco ralistas que se armaram. que alugaram forças paralelas para poder 
anos. resistir, à força, a qualquer idéia de reforma agrária. A reforma 

O Sr. Odadr Soares- Permite-me um aparte, nobre Sena- agrária vai necessitar principalmente de uma mudança de mentali-
dor Eduardo Suplicy?- - - -_dade e de -um diálogo entre o ExecutiVO. O LegislativO e tOda a sO-

O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não. nobre Senador. ciedade. É preciso uma mudança de mente e de coração para que 
O Sr. Odacir Soares- Senador Eduardo Suplicy, vou fazer se chegue a compreender que sem a reforma agrária não teremos 

aqui uma consideração que pode parecer estapafúrdia. Entendo uma sociedade justa, e sem uma sociedade justa não teremos paz 
que o projeto é poslríYõ, do ponto de vista social. Mas Brasilia.., de social. · 
certo modo, é uma cidade privilegiada. pois os governadores ope
ram com recursos da União, e, sem exceção, não se preocupam 
com as receitas do Distrito Federal porque os gastos são fmancia
dos pelo Governo Federal. E, aproveitando-me dessa idéia genero
sa do Governador Cristóvam Buarque de iniciai-ti ma :POlítica so
cial positiva com recursos da União, somente lamento que os de
mais Estados e Municípios brasileiros não possam usufruir do 
mesmo privilégio: criar um programa desse tipo com recursos da 
União FederaL Era somente isso que QUeria ilduzir a respeito do 
discurso de V. Ex • Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Conforníe dísse o Cover· 
nadar Cristovam Buarque, em campanha, o início do programa 
certamente significaria um- Cãialisador para que o Congresso Na
cional logo v i esse a aprovar um programa de garantia de renda mí
nima, aliás, o Senado Federal já o fez. Agora, falta a Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -lnfOllDo que o 
tempo de V. Ex' está esgotado. 

O Sr. Joaquim Beato- V. Ex'me permite um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Tendo terminado o men 

tempo. cão sei se posso _conceder apartes. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidõncia 

e$.á apenas fazendo uma advertência, po]S há mais oradores inscritos. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouvirei. então. o Senador 

Joaquim Beato. 
O Sr. Joaquim Beato- SCnador Eduardo Suplicy, rapída· 

mente volto à questão da refot:ma agrária. Gostaria de dizer que os 
negros eram os únicos trabalhadores rurais deste País até 12 de 
maio de 1888. No dia 13 de maio foram proibidos de trabalhar e 
não lhes foi dado como recompensa o direito r propriedade de um 
pedaço de terra. Por isso. até hoje estão colocados _na periferia -do 
processo econômico brasileiro. Os negros constituem. ·como Cole· 
tividade, o grupo mais pobre, de menor poder aquísitivo na nossa 
sociedade. Mas, falando em refotma agrária. lembro também que é 
uma necessidade no Brasil de boje, para atender, com justiça, dez 
milhões de trabalhadores rurais sem terra. Além disso, P9r traz do 
êxodo rural. da Favelização e da violência na Cidade está exata
mente a Falta de uma reestruturação da propriedade da terra. Con
vém lembrar que países que hoje estão na linha de vanguarda em 
termos económicos só tnodemizaram suas eçono~a~ depois que 
flzeram a sua reforma agrária. como a Itália e a Coréia do Sul. A 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Incorporo inteiramente 
tudo aquilo que V. Ex;& colocou como se fossem minhas pr6prias 
palavras. V. Ex' inclusive reforça a necessidade de não se perder 
tempo. Constatado que, passados 106 anos desde 1888, está demo
rando muito para. haver o resgate da cidadania dos negros que tra
balharam e trabalham ainda. no campo. no Brasil. 

Gostaria de ressaltar que Herbert de Souza. o Betinbo. ainda 
há poo.cos dias, em entrevista. disse que vai cobrar deste Goyerno 
a realização da reforma agrária como um dos instrumentos mais 
ii:nport.a.D.teS Pãra se OO.ilibater a lnisérla e a: fome no-País. 

O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex'um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. Ex' 
O Sr. Ney Suassuna - Senador Eduardo Suplicy, desejo 

apenas fazer duas colocações. A primeira delas é que seu Projeto 
de Ronda Mínima é um desses projetas que tem de ser apoiados 
porque está acima dos partidos. Sou um soldado dessa causa. O 
que apresentei apenas complementa o projeto tão bem desenvolvi-· 
do_ e apresentado por V. Ex' A segunda colocação tem o objetivo 
de lembrar que devemos ter o cuidado de Fazer reduções em outras 
áreas, porque muitos dos países que adotaram esse sistema de ren
da mínima cortaram verbas na área da educação e da saúde, já que 
se tomava inv~Iável a manutenção do sistema de renda mínima e 
dos serviços complementares. Como saúde e educação no Brasil 
existem apenas na teoria, é bom que se corte mesmo essas verbas e 
se dê o dinheiro ao cidadão. na sua mão, como renda mínima. 

O SR. EDU ARDO SUPLICY - Senador Ney Suassuna, 
na verdade precisamos assegurar os serviços básicos de educação 
e saúde ao povo. Todavia. a família cuja criança. por exemplo. 
precisa freqüentar a escola, deve ter um mínimo de renda. Hoje, oo 
13J:asil, muitas crianças precisam trabalhar precocemente ou são 
forçada$ a seguir o _caminho da margipalidade, já que seus pais não 
têm o mínimo necessário para rustear sua alinientaçãó e até Os 
meios de a criança ir até a escola. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Chagas Rodrigues, Jt:l Vice-Presidenie, deixa a cadeira 
da presidincia, que i ocupada pelo Sr. Humberto Luce
na, Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de bém é absolutamente positiva. O Senhor Fernando Henrique Car· 
anunciar o próximo orador, a Presidência comuniCa aos Srs. Sena- doso, que é um homem de bem,. íntegro, lutou, tem serviços pres
dores que, logo em seguida. teremos a Ordem do Dia e, possível- tados à Nação, chega ã Presidência da República depois do esforço 
mente. sessão extraordinária. Amanhã, à tarde, deveremos votar as de toda uma comunidade, de toda uma sociedade. 
indicações de autoridades, entre elas, a do Presidente do Banco Falei em 54, em 64, mas podemos mencionar a resistência 
Central, do Diretor do Banoo Central e de várioS Srs. Embaixadores. democrática, a história dos Drs. Ulysses GUimarães, Teotônio Vi-

Fica, então, o aviso aos Srs. Senadores, a rmi de que se leia e de tanta gente que lutou para que chegássemos ao dia em 
mantenham em Brasília, para que possamos cumprir as nossas atri- que chegamos. A resistência democrática, em primeiro lugar, a 
buições constitucioriã.is. - - - -~- luta contra o regime militar, a luta pela democracia, pela anistia, a 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. luta pelas eleições diretas; o Colégio Eleitoml, quando entramos 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o seguin- para implodi·lo: a aliança democrática. a morte de Tancredo. a 

te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sz-s e Srs. anistia. as eleições diretas. a Constituinte, o trabalho fantástico que 
Senadores, creio que comporta analisaxmos a hora e o momento oCorreu para democratizarmos e para dannos liberdade a este País; 
em que vive o nosso Pais. '" -·- - · a legalização dos partidos de Esquerda, a liberdade de imprensa, o 

Todos acompanhamos a transmissão de po5se do último cJo. amplo regime de liberdade que foi construído. E. hoje. Fernando 
mingo. Acredito, Sr. Presidente, que nuoca participamos de um Henrique Caidoso, com justa razão, está Presidindo este País. 
momento como aquele na história -deste País. Se procurarmos ~ Depois, verifiCamos que só a democracia não resolve, por-
História do Brasil, não há fato semelhante. que tivemos eleições diretas, elegemos o Collor e deu no que deu! 

A História do Brasil, infelizmente. é cheia de problemas e Verificamos que. além da democracia. tem de baver mais. E esse 
de interrogações. Brincam alguns. quando dizem que o descobri- mais chama-se: seriedade. honorabilidade. credibilidade. ética na 
mento teria sido por acaso: em relação à Independência. dizem que política. · 
o Rei de Portugal teria dito ao seu filho: ''Põe a coroa na bla cabe- _ Houve ~ impeachment de um Presidente, um fato que o 
ça. antes que outro a ponha"! Falam até mesmo sobre a República, BrasÍl não conhCcii, que foi o aTastamento demOcrático de um 
que, na verdade. teria sido mais um golpe de Estado do que vonta- Presidente antes de chegar ao final de seu mandato. O povo nas 
de popular. ruas, a Câmara e o Senado participãram; agiram e tiveram uma 

Dizem que a História do BraSil é entrecortada por esses presença excepcional no afastamento do ex-Presidente Fernando 
acontecimentos. Mas, se nos ativermos no nosso_ periódo, vamos Collor de Mello. 
verificar que Getúlio se suicidou em 1954; em 1961~ Jânio :renun- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, vamos ver e senJ.ir que 
ciou; em 1964, Jango foi deposto. Nessa época, tivemos a transfe- tivemos que fazer o mesmo na nossa Casa. V amos verificar que, 
dlncia democrática de Juscelino para J§nio Quadros. na Comissão de Orçamento, havia fatos graves, sério"S. de gfande 

O ambiente, porém, era muito carregado. A imagem que te- responsabilidade. Esta Casa teve a coragem de üriciar um proCesso 
mos de Juscelino boje não era a mesma que se tinha quando pas- de expurgo, de autoflagelação, de autopunição, que, na minha opi
sw o Governo. Tanto que o lema de Jânio Quadros-ela: "A vas- nião, começou C deve contTDuar pilr.i_SC._Colocar a Casa em ordem. 
sa.ua vem aí"! E isso foi feito~ Podemos dizer- que, com o GOverno do ex-Presi-

Lembro-me que, na época, publicavam. em maõ.cbete, que dente Itamar Franco, boje vivemos num regime de seriedade, de 
Jânio Quadros usaria uma linguagem muito pesada oom relação a austeridade e de responsabilidade. 
Juscelino. E Ji no jomal que Juscelino daria uma resposta desafo- .Pedirei a transcrição. nos Anais da Cisa, do :resultado da 
rada. se isso acontecesse. Comissão de Inqtférilo criada pelo Sr. Itamar Franco, e presidida 

Depois, tivemos os militares. Samey assumiu porque, i.nfe- pelá-Ministro Romildo Canhim. Desta tribuna, eu disse que essa 
lizmente, Tancredo não pôde. Figueiredo e o gaúcho João Leitio investigação tinha que continuar e que o Goveino tinha a resJX>n
de Abreu. seu Chefe da Casa Civil, defendiam a tese de que quem sabilidade de fazer a sua parte. 
deveria assumir era o Dr. Ulysses Guimaries, Presidente da Câma- O Governo constituiu uma Comissão __ integr;ada., inclusive, 
m, para convocar eleição. E n6s recebíamos o recado de que, se por pessoas da sociedade, que fizeram um levantamento total e ab
fosse para o Dr. Ulysses, Figueiredo passaria a faixa presidenciaL soluto de tudo o que poderia haver de equívoco, de euo e até de 
O ex-Presidente entendia que a posse de Samey era um ato de vio- escândalo no Poder Executivo. O traballio ficou pronto, entregue 
lSncia, porque, se o Presidente não havia tOJilado posse, o Vice ao ex-Presidente Itamar Franco, que o passou às mãos do Presi
Dio poderia substituí-lo. A veidade é que, quando chegamos ao-dente Fernando Henrique Cardoso. 
P:U~io, este estava absolutamente vazio, e o Sr. Figueitedo já ha- 0 Brasil f um Pais sério. Claro que há muita coisa: por fa-
vm 1do embora. zer, claro que olliamos para o Congresso Nacional e verificamos 

Houve a transmissão de Sarn_ey para Collor. Houve até um 
gesto de elegância por parte do Presidente Sa.mey e uma interfe
rência muito ilDJX'rtante do Chefe da Casa Civil, o Deputado Pon
te. Mas o ambiente era áspero e difícil, porque todo o linguajar da 
campanha do Collor à Presidência da República havia sido em 
cima da honra do ex-Presidente José Samey. 

Mas domingO. não. Domingo- "tivemos uma posse como 
nunca aconteceu na História do Brasil. E volto a dizer. o Senhor 
Fernando Henrique Cardoso assume a Presidência da República 
com uma grande responsabilidade, porque ninguêM ria história 
deste País assumiu a Presidência da República com uma expectati; 
va tão positiva; se olharmos. sob qualquer ângulo, a realidade tam-

que a caminhada ainda é muito longa. Mas, quem votou em Fer
nando Henrique, ou em Lula, ou em quem quer que seja, e aplau
diu, no domingo, a posse do Presidente, o fez na convicção de que 
estamos deixando o Governo Itamar Franco, que foi austero - e o 
Sr. Fernando Henrique é um homem austero e digno: __ Um homem 
de bem. 

Essa -etapa foi vencida. Mas não adianta termos liberdade, 
democracia e eleição direta sem termos austeridade e vivermos o 
regime que estávamos vivendo, quando assumiu Itamar Franco. 
- Quanto ã Economia- não digo que tenha sido colocada ab
solutamente ·no seu lugar- digo que estamos no caminho C'.erto. De 
uma inflação de 50%. iniciamos o ano com menos de 2%. 
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Quando lançávamos o Plano Real, quando se falava na pari· sociedade que não esteja torcendo para que o Sr. Fernando Henri. 
dade entre o dólar e o real, o que mais se dizia era qUe Seria ui:na que dê certo. 
loucura e que o Governo iria queimar todaii as- SiúLs-reservas-para----- -----E vejam que estou dizendo uma obviedade. Estou dizendo 
ma.nter a paridade. Na verdade, aconteceu aquilo que sutpreendeu algo que é muito.çontrário ao natural. O Brasil é um país onde, in. 
até o próprio Governo~ o dólar vale 0,85 centavos de real. e o Go- _ feliz.1;11ente, quando termina uma eleição para prefeito, governador 
vemo não teve que queimar absolutamente nada das suas reservas! ou presidente, no dia seguinte um ganhou e quatro perderam. Os 

Hoje. temos uma moeda séria, uma moeda respeitada, uma que perderam já estão falando mal do que ganhou. já estão boico-
moeda de peso. Chegamos ao ftnal do ano com zero no déficit pú· tando o que ganhou e já estão em campanha para a próxima elei
blico e com superávit na balança comercial. É claro que isso é fie- ção. Essa é a rotina.. Desta vez, pelo contrário, tcxio mundo está 
tício, não sou bobo para dizer que não. porque o Governo teve sentindo, a alma brasileira está sentindo que essa é a nossa oportu
que, praticamente, paralisar as obras para que esse zero no déficit nidade e a nossa vez. Não houve nenhum momento na história do 
público fosse obtido. Mas isto aconteceu. E reparem V. Ex"s que, Brasil em que as condições estivessem tão propicias, como estão 
num ano eleitotal, ano em que o Governo deveria gastar para que agora, para que o Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso dê 
o seu candidato ganhasse, ele cortou, cortou fundo, para que o Or- certo. Sinto iSSO ne513. C Da oUtra Casa. Sinto isso viajando de avião 
çamento chegasse a zero,- com relação ao déficit das contas públi- para lá e para cá, conversando com todas as pessoas de todos os 
cas. E chegamos até a um milagre- pode parecer piada, mas é um partidos, de todas as ideologias. 
milagre. Não sei se o Dr. João Cal.m.oo. que é um pouco mais ve- O Sr. Ney Suassuoa- Permite-me, V. &.•. um aparte?. 
llio do que eu, não sei se o Dr. Josapbat Marinbo, que é um pouco O SR. PEDRO SIMON- Com o maiocprazer. 
mais velho do que eu, e também V. Ex•, Sr. Presidente, se lem- O Sr. Ney Suassuoa- Estou usando a palavra. Excelência, 
bram. de, no passado- eu não me lembro ao longo da minha vida- para concordar com a quase totalidade do brilhantismo do Gover
que o preço da gasolina tenha baixado algum dia. Não me lembro, no Itamar, que chegOu de mansinho e saiu com uma incrível taxa 
ao longo da minha vida, que o preço do gás tenha baixado algum de popularidade. Foi um Governo de pouco tempo que nos devei
dia. Pois baixou duas vezes. Só o fato de não tei aumentado já é veu a esperança. Creio que o único _senão foi em relação ao ensino 
importante. Não só não aumentou como baixou. pifVado, onde, no mesmo ano, Sua &celência editoo sete medidas 

Lembro-me que, em reuniões que fazíamoS com os empre- provisórias, perdendo três vezes no Supremo Trilxmal, inclusive 
sários, eles jogayam na nossa cara que o_ grande responsável pela passando por cima das decisões daquele Tribunal, reeditando as 
inflação e O Governo. são os gastos públicos. A gasolina aumenta, mesmas cláusulas. Creio que fora essa nódoa pequena, em todas as 
o petróleo aumenta, o telefone aumenta, a carta aumenta, aumenta demais áreas Sua Excelência preparou a casa para o Presidente que 
o gás, enfliil, tudo aumenta. O Go"emo é que é o responsável pela está chegando. E também concordo com V. Ex• quando diz que 
inflação. - - nunca houve tanta esperança no Brasil. É muita esperança, que, se 

Deus quiser. vai-se transformar em tealidade. 
Pois, não só nã_o aumentou como baixou duas vezes. Coisi--- 0 SR. PEDRO SJ1\fON _v. Ex• al:xmla um tema da maior 

nha pequeniDa? Coisinha pequenina. Uma baixa simbólica? Uma importância. Agradeço-llie pelo seu aparte. 
baixa simbólica. Mas baixou. A verdade é que baixou! 

Só-que a questão que V. Ex• abordou não é só o problema 
Então, Sr. Presidente, se olb3IDlOS o déficit público zero, se do ensino. POderia ter sido a série de emendas que foram apresen

olharmos a economia organizada, se olharmos os 40 e tantos bi- tadas sobre vários. assuntos. Vamos ter que debatê-lo nesta Casa. 
Ihões de dólares de reservas, se olharmos a alma brasileira, vere- Porque a culpa pode ser do Presidente, mas também é nossa.. Na 
mos que ela se sente lavada. verdade, a medida provisória pode ser aprovada cu rejeitada, tanto 

Tenho dito, Sr. Presidente, sempre fui fã do Lula. votei no no Senado quanto na Câmara. E nós, Senadores e Deputados, nem 
Lula na eleição anterior, não votei desta vez, votei em Fernando a aprovamos nem a rejeitamos. Temos que -estudar uma fórmula, e 
Henrique, mas sempre tive respeito pelo Lula. O Lula- não se en- essa é uma das primeiras questões que vamos ter que analisar para 
ganem- é um JX>lítico que está crescendo muito, dia a dia, depois o próximo Congresso. É exatamente isso que V. Ex• está dizendo. 
do segundo pleito. Os que pensavam que o Lula iinha desapareci- Temos que esb.ldar uma fórmula pela qual o Congresso tenha a ob
do estão enganados. O Lula está crescendo, porque ele está saben- rigação de aprovar ou rejeitar. Mas não pcxie nem aprovar nem re
do perder e está dando manifestações de grande liderança, porque jeitar. Porque, não aprovando nem rejeitando, o Presidente daRe
está chamando a atenção de sua gente, do setJ----pãftido; _no sentido pública reedita. Uma delas _ t.Iatando da Advocacia-Geral da 
de somar para que as coisas dêem certo. O Lula me telefonou, União_ já fr: reeditada 19 vezes; e por 19 vezes veio a esta Casa. 
quando ainda era Líder do Governo Itamar Franco, duas yezes, e Nomeou-se a ·omissão, deu-se 0 parecer e a Casa não votou. La
em duas situações dramáticas. QJando os petroleiros riZeram gre- mentavelment , dou razão a v. Ex•, mas somos grandes co-res
ve e queriam explorar a situação em uma hora dificil, dificílima, pensáveis e tt nos que encontrar uma solução. Ao invés de ser 
onde as reservas de gás da PETROBRÁS. em_ São e_a_ulq, ~ da- uma em~nd<l 1 wisória e ter o prazo de 30 dias pa;,."t ser votada, 
vam. para 48 horas, o lula os reuniu, telefonou-me e pediu-me que que seja:rn t-0, 1 90. e que se possa reeditá ''l urna ou duas vezes. 
falasse com o Presidente Itamar, e chamamos o presidente da PE- Mas telll(•S 'i'.!C :>locar no papel e decidir. O que nã0 p0Je é 0 Pre
TROBRÁS para encontrarmos uma solução para a ~ve. Nas sídente d Re,t: ·)lica reeditar 20 vezes. Também não pode esta 
duas oportunidades, o Lula interferiu e conseguiu apaziguar. Fez Casa, por ~ .lCS, nãO dizer nem sini- n<'m -ni~"~. fic::mdo tudo 
algo altamente positivo, que não é de uma pessoa que, tendo perdi- como está. 
do, estaria torcendo para que desse errado, pelo conlrário, para que O Sr. Eduardo SupUcy _Permite-me V. Ex• um aparte? 
desse certo. Estou citando esse caso do Lula por uma razão: para O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex• com prazer. 
mostrar que hoje não há setor da sociedade brasileira que não este- 0 Sr. Eduardo Suplicy _Prezado Senador Pedro Simon, 
ja trabalhando, torcendo e rezando para que o Sr. Fernando Henri- em primeiro lugar, ressalto que considero importante o registro 
que e o seu Governo dêem certo. É o Lula. é o PT, é o PMDB, é o feito por V. Ex•. do ep1s6dio em que Lula lhe telefonou. er.a um 
Brizola. é o Quércia, é a Igreja, é a CUT~ enfmi~ nãó vejO -setor da momento de dificuldades em que, diante da greve dos trabalhado-
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rcs da PETROBRÁS, havia um impasse. Tendo em vista este es
forço e a compreensão também d_o Presidente Itamar Franco, resta
beleceu -se o diálogo entre os representantes de trabalhadores da 
PE1ROBRÁS, com a partiCipação do Vicente Paulo da S-ilva, o 
Vicentinho, Presidente da Central Única Trabalhadores. e do Pre
sidente Joel Mendes Renn6, da PETROBRÁS. Lula, na oportuni
dade, até avaliou que não seria o-caso de estar divulgando o seu te
lefonema a V. Ex•, porque poderia estar havendo problemas de se
tores muito sensíveiS~ evenfuã.lmente, ao fato de ele estar querendo 
ajudar nessa hora, mas o depoimento de V. Ex .. - e já é a segunda 
ou terceira vez que V. Ex• menciona - traz o regiStro de um fato 
importante da históriã. e que merece ser conhecido da opinião pú
blica.. Faço, agora, uma índagação, relativamente a um epis6dío 
que causa uma certa estranheza. O Governo Itamar Franco teve o 
objetivo de cooseguir o equihôrio fiSCal. É um Governo de tr.msi
ção com afmidade com o Governo Fernando Henrique Cardoso. 
Imagina-se que o Governo Itamar Franco tenha proposto, para 
1995, um Orçamento relativamente equilibrado, levandowse em 
conta. inclusive. que jã sabia que não haveria o IPlvlF neste ano, e, 
mais do que isso, conseguindo um certo superávit, na medida em 
que, para cumprir os cOiilpromissos assumidos, relativos à dívida 
externa brasileira, há que se ter um certo superávit, até de acordo 
com a resoluçãO do Senado Federal, referente à realização de pa
gamentos de acordo com a capacidade do País. Em sendo assim. 
por que o novo Ministro do Pla..nejamento, que é da mesma equipe, 
anuncia que, no.Orç.amento proposto para 1995, haveria uni déficit 
da ordem de 10 :t II bilhões de reais? Penso que caberia uma exw 
pl.icação à opinião pública. Se1'á. :p~ o Govemo propôs um Orçaw 
mento com tal desequilíbrio? Terá o Congresso Nacional, ao mo
dificar e ·aprovai o Orç.iniCiifO, introduzido modificições que levaw 
raro o Orçamento a ter tal déficit? Não sei Se V. Ex• teria de pronto 
as condições para responder esta miDha dúvida. Mas eu, natuial
mente, aqui fiquei com: -estã preocupação. E, fmalmente, Senador 
Pedro Simon, ressalto. dos pronunciamentos do Presidente Femanw 
do Henrique, do Ministro da Fazenda, Pedro Malan, do Ministro 
do Planejamento, José Serra - refrrowme aqUi, sobretudo, àqueles 
responsáveis pela área econõmica. - que houve muita ênfase à 
questão da estabilidade dos preços, da retpmada do crescimento 
com justiça Social e mellioria da distribuição da renda - o ataque à 
miséria e à fome para valer. O que espero, Senador Pedro Simon, é 
que o Governo Fernando Henrique Cardoso dedique tão forte 
energia ao combate à fome e à miséria e à melhorja da distriOO.ição 
da renda quanto tem procurado fazer para acabar com a inflação, 
para conseguir a estabilidade de preços. E aqui estaremos cobran
do medidas nessa direção. 

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço o aparte de V. Ex" 
Com relação às manifestações do Ministro do Planejamen

to, sinceramente confesso que li mas ainda não me detive nelas. O 
que posso dizer a V. Ex • é que queni fez O projeto, quem traba
lhou, quem se aprofundou na mensagem orçamentária foi também 
o Líder do PSDB, Senador Beni V eras, então Ministro do Pla..neja
mento. Então, esta é uma questão ·que terei que tratar com-ó Minis
tiO Beni V eras. que haverá de me explicar como ele inlerpreta. o 
p:nsarrte-:r1.h1 do Mioi~tro José Serra. Entre os dois, verifu::arei o que 
M'Oil~e:;eu, porque, sinceramente, eu não satieria responder. Realw 
rc.l."me, estra.nt.ei a manchete a respeito e acompanhei a elaboração 

orçamentária. V amos reconhecer ·que o Relator, Senador pelo 
Amazonas, Gilberto Miranda, fez um esforço muito sério, profunw 
do, aberto, debatendo com o conjunto da Casa. e me parece que foi 
um trabalho - não compareci à Comissão mas obtive informações 
a respeito- correto. Mas confesso-que não saberia resp:mdera V. Ex• 

Com relação à outra questão, solidarizo-me com V. Ex• Na 
verdade, pelo que conheço de Fernando Henrique Cardoso, e o co
nheço de longa data- conheço-o das más horas. quando Sua Excew 
lência veio do ex.ij.io, quando era um jovem professor universitário 
que não podia lecionar, lá no MDB do Rio Grande do Sul, no Insw 
tiblto de Formação Política, o primeirO lugar em que debateu, em 
que falou com a sociedade e que compareceu a um partido políti
co, e desde aquele momento, ao longo de tcxla a vida, aprendi a 
respeitar Fernando Henrique Cardoso - tenho a convicção de que 
não há dúvida nenhuma, se amoldando à hora e aos tempos em 
que estamos vivendo, confio em que Fernando Henrique Cardoso 
tem. e terá, condições de fazer um grande Governo. 

V. Ex• tem razão e me solidarizo com o que diz. que o Pre
sidente Fernando Hemique Cardoso e a sua equipe - que está ab
solutamente COI.Teta quando diz que é precíso terminar com a inflaw 
ção, e pareCe que está terminando, que o gnui.de adversário do 
povo que vive de salário chama-se inflação- têm razão no sentido
de que a tese de fazer o bolo crescer para depois distribuir estava 
errada. Não tenho dúvida alguma de que a tese de Femando Henri
que Cardoso é crescer, desenvolver, progredir, avançar com a polí
tica de desenvolvimento, mas precx.·upado com o social. Com toda 
sinceridade, quanto a isso não tenho dúvida algumi 

AfliDlo, ~te momento, que estamos com o teueno prepa
rado para. a construção de um gr.m.de Brasil. E é aí que temos que 
olhar os vários ângulos: parece-me que os partidos políticos estão 
solidários, a imprensa está olhando com simpatia. e O povo Cstá, 
até ae-certa Torma, exagei"adam.eote Otim:istã: Se-Olharmos as maniw 
festa.ções, as pesquisas feitas nos vários países do mundo inteiro. 
consultados JX>VOS de tcxlo o mundo, somente em um país - que 
não me lembro qual - o povo era mais otimista com relação ao 
próximo ano que o Brasil; mais de setenta e tantos por cento se re
velavam altamente otimistas de que o Brasil ia dar certo em 1995. 

O Sr. Eduardo Suplicy- A Irlanda do Norte. 

'O SR. PEDRO SIMON -Sim, a!rlancla do Norte, pot<IUe 
pararam uma guerra mortal e cruel e, pela primeira vez. depois de 
talito tenqx>, respiram um ar de passar um Natal e um Ano-Novo 
sem bombas. sem guerras e sem violências. 

Sr. Presidente. nunca houve na história: rim momento como 
este. PCssoalmente; acredito quC -dífid.Imente encontrarlamOs uma 
pessoa tio bem.wpreparada para desempenhar o cargo de Presidente 
da República como o Senhor Fernando Henrique Cardoso. Cultuw 
ra, competência, experiênCia, SagaCidade. Confesso, e já disse desw 
ta tribuna e repito: sutpreendi-me com Fernando Henrique Cardo
so. Conheci o Fernando Henrique sociólogo, professor universitá
rio. dando palestras no Rio Grande do Sul e, mais tarde, Senador 
da República. Lembro-me do dia em que Sua Excelência substiw 
tuiu o Senadcc Franco Monf.oro, falando desta tribuna, com esta 
Casa superlotada. Em Brasília, em chique reunirwse, em alguma 
casa, um grupo de parlamentares ou de intelectuais ou de empresáw 
rios, para o Fernando Henrique fazer uma palestia. Todo mundo 
saía apaixonado pelo Fernando Henrique. Fosse da esquenla ou da 
direita. de um lado ou de outro, ele conseguia empolgar a todos. 
De certa forma, a mim pamcia que o Femando Henrique era uma 
pessoa que sabia apenas dizer "sim"; nunca o tinha ouvido dizer 
'não". Swpreendiwme com o Femando Henrique como Ministro da 
Fazenda, tendo sido excepcional no exercício desse cargo. E eu 
me assustava., Pofque S. Exa dizia "não" aos assuntos para os quais 
politicamente, estrategicamente, talvez fosse interessante dizer 

~~ --~~-----------------------
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"sim", como. por exemplo, dizer "não" para aumento de salário. ração da estrutura administrativa -do País, que se faz com certa par-
Sua Excelência mostrou - e aprendi isso corn _ele - que ganhar ___ cirpônia- _talvez ao contrário do que muita gt..-nte pensa. Os novos 
apenas a discussão não resolve, o que importa é gãbbar nas gran- órgãos focim criados com seu status- adequado. correto. não au-
des decisões. Portanto, Sua Excelência está preparado. mentado. V. Ex& aborda de maneira muito oJX'Ituna essa questão 

A competência na condução dos trabalhos da "Corte" é da reedição das· medidas provisórias, dos novos tempos que o 
muito importante. De certa forma, o Presidente Itamar Franco, na Congresso precisa viver, vinculado às aspirações do País e às res-
sua simplicidade, soube fazer isso. As charges que apareceram fo- ponsabilidades do novo Governo. Não JXXlemos permitir- e já CO.: 
ram duras, foram díficeis de aceitar. Na primeira semana de seu meçamos, agora, esse processo - que, por exemplo. essa medida 
Governo, a capa de uma revista importante anUnciava: "Governo provisória que trata da reorganização administratiVa do País seja 
caipira ... Pois ele enfrentou todas as adversidades e conseguiu _su- reeditada se não for votada pelo Congresso Nacional. Senador Pe
perá-las Não tenho qualquer dúvida de que o Fernando Henrique, dro Simon, gostaria, ainda. de fazer ootro comentário ao oporn.mo 
um sociólogo, um diplomata, terá competência paia:conduzir essa disa~rso de V. Ex•, relativamente à política econômica desenvo[vi-
questão. da pelo Governo Itamar Franco, como decorrência, inclusive. do 

O discurso feíto aqui por Fernando Henrique foi""!I-ei:nenda- trabalho exeaJtado pelo então Ministro da Fazenda Fernando Hen-
mente importante, para valer. Penso que Sua Excelência tentará fa- ri que Cardoso, e a· respeito dos novos tempos que o Brasil começa 
zer as mudanças a que se propôs, em relação ao Estado. Entendo a viver agora. O Governo Itamar Franc_o editou medida provisória 
que apresentará suas propostas e que tem condições de fazê-lo. implantando a URV e criando a perspectiva do real. a qual deixava 
Mas também entendo que nós, Congresso Nacional, temos de estar claro tratar-se de política monetária e não de política econômica 
preparados para dar uma resposta. ou de política social. A própria exposição de motivos do Presidcn-

Sr. Presidenh':, o Bmsil concluiu aquilo a que se referiu, te eXpressava, coin todos os õnus decorrentes disso, não se tratar 
desta tribuna, o Dr. Fernando Henrique, ou seja, -que a época da de distribuição de .renda, mas, sim. especificainente. exclusíva
transição tenninoo no domingo. Começamos-u-m-novo Brasil. Ter- mente, essencialmente, de política monetária, com o objetivo de 
minaram as divergências que tínhamos em relação à ARENA e ao conter. domar e reduzir as taxas de inflação vigentes no País. Fe-
MDB. contra ou a favor da Revolução, contra oo a favor de Gen:í- l.i2mente, temos um Presidente que participou de um Governo que 
lio Vargas. Relativamente a Getúlio Vargas, irei -pedir ao Presiden- conseguiu debelar a inflação, pois os índices do custo de vi~ es-
te Fernando. Henrique uma explicação a respeito- do que afli'IIlaJ tio realmente caindo. De agora em diante, como Presidente da Re
desta tnbuna, pois não entendi bem quando disse haver terminado pública, Fernando Henrique Cardoso poderá dar continuidade à 
a era Vargas. Não compreendi se tratava-se de uma ·outra fase ou politica monetária do Governo Itamar Franco, que também é sua. 
se havia um sentido pejorativo nisso. e, partir dai, pan uma política de distribuição de rendas. O Brasil 

Todavia, concordo com a afmnação de que o período da adentra o ano de 95, no limiar do terceiro milênio. em condições 
transição terminou. E. se o periodo da transição terminou, se o de implementar uma política de distribuição de rendas voltada to
Presidente Fernando Henrique mostrou e enumerou aqui, itei:n por talmente para o campo sociaL É uma felicidade para o nosso Pal s 
item, aquilo que pretende alterar em termos da realidade brasileira, que possamos viver este momento, sair de uma politica cstritamcn
este Congresso tem de estar ~do para dar uma resposta. Se o te monetária para uma política: de distribuição de rendas, importan. 
Bmsil mudou, se vai viver um novo ritmo, se VãniOS terüriia riova te para a Nação, porque irá integrar à grande comunidade nacional 
realidade, o Congresso Nacional tem de estar preparadO para res~ segmentos importantes que estão hoje ã margem do progresso e do 
ponder, pois nenhuma das mudanças que deseja o Presidente Fer- desenvolvimento. Eram essas as considerações que gostaria de fa-
nando Henrique poderá ser executada sem a participação do Con- zer ac discurso de V. Ex&, cumprimentando-o pela opornmidadc 
gresso Nacional. _ __ dos temas abordados. 

Seria dramático se o Senhoc Fernando Hem'\ilue cardOsO ti-- O SR. PEDRO SIMON- Agmdeço a gentileza e a impor-
vesse de fazer as mudanças atia v és de medidas provisórias, ~ tância do aparte de- V~ Ex• -
gáveis de trinta em trinta "diaS, pelo motivo de o Congresso não ha- Não há qualquer dúvida que se vai fazer justiça a Fernando 
ver funcionado. Seria dramático 1niagmir um· DoYó Brasil com o Henrique Cardoso. Os pronunciamentos que Sua Excelência fez 
Executivo mudando - e querendo mudar-- e não tendo resposta desta tribuna e por ocasião -da posse mostraram identificação com 
por parte do Congresso Nacional os seus discursos de campanha. Durante toda a campanha. afir-

O Sr. Odacir Soares - Senador, V. Ex• me pennite um mou: "No meu Governo, o Ministro da Fazenda não vai ser impor-
aparte? tante. Importantes vão ser o Ministro da Agricultura, o Ministro da 

O SR. PEDRO SIMON- Com todo o prazer, ouço o apar- Educação. o Ministro da Saúde, os Ministros com as resporuabili. 
te de V~ Ex,& dades das questões sociais''--é o que Sua Excelência tem díto e re-

0 Sr. OdacÍI' Soares - Senador Pedro Simon, neste mo- petido. 
mento, V. Ex• toca num assunto bast,ante im~tC. a cJuestiÕ da - Não há dúvida nenhuma de que o Brasil vai crescer. e pn>..ci-
reedição periódica das medidas provisórias a que temos assistido sa crescer. Na década de 70, época do milagre econômico, o Brasil 
em nosso País - de certa forma., como V. Ex& colocou, como de- cresceu bastante; mas um país com 30 milhões de pessoas passan-
corrência também de uma grande omissão Por~ ao-Congresso do fome tem que crescer com jlstiça e desenvolvimento. 
Nacional. Hoje, inclusive. estava lendo a medida provisória do Acredito que o Presidente Fernando Henrique Cardoso fará 
Presidente FernanOO Henrique Cardoso que trã:ta da- reorgãnização isso. Se não o ftzer, virei aqui para discordar, com a mesma since-
da estrutura administrativa do País- extinçio e criação de minist6· ridade com que. contrariando decisão do meu Partido, deixei de 
rios e órgãoS __::, e jã me aSsaltava essa preocupação. Essa medida votar no seu candidato para. defender a ca.ndidab.lra de Fernando 
provísória do novo Govemo, de cujo teor tíVe inteiro coDhecimen- Hemique Cardoso, e o flz desde o inicio. Qúã.bdo, desta tribuna, 
to, 6 muito importãote, tendo sido redigida de maneira a cid~ar a ammciei que aceitaria a imposição de ser lider do GoVerno Itamar 
admí.nistração pública até do ponto de vista do status dos órgãos Franco; disse que o faria enquanto seu governo se identificasse 
que foram criados. Posso dizer isso·a-v. Ex• porque tenho acom~ com aquilo com que me identifico. Continuei coino líder até o fim 
panh~ essas modificações todas que têni ocaSionado a reestrutu- do Governo Itamar e m.~nca me arrependi. pela sua dignidade. se-
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ncdadc, correção e preocupação com o social. Alguns dei:x>cha
ram: houve ntt'tuentos em que a imprensa ridicularizou o Sr. Ita
mar Franco. porque ele se preocupava com os preços do gás de co
zinha e dos medicamentos. Mas, na verdade, ele era uma pessoa 
preocupada com os problemas sociais. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso também se preo
c.:upa com os problemas sociais. É claro que com outro estilo. de 
uma outra fonna, com uma outra metodologia. Mas confio que 
Fernando Henrique é uma pessoa preocupada com o social. Seu 
Governo acrescerá. desenvolverá, progredirá, diminuirá o tamanho 
do Estado e _do _ _d_éficit público, mas não tenho dúVida de que será 
um governo preocupado com o social. Confio, sintO. nas conversas 
com o Senhor Fernando Henrique Cardoso. que ele está levando o 
País para o lugar certo. 

Agora faço esta pergunta ao Congresso Nacional: No mo
mento em que o Senhor Fernando Henrique Cardoso quer dar um 
novo sentido ao Estado brasileiro, como vamos encarar o Congres~ 
so Nacional? 

. O Sr. Amir Lando- Senador Pedro Simon, V. Ex• me per~ 
mite um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Só um rainuto, nobre Senador. 
O Sr. Amir Lando- Pois não. Continuo ouvindo V. Ex• 

com muito prazer. 
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente. não quero fazer 

criticas e, se fizer. será a uma pessoa chamada Pedro Simon; mas 
será que nós, por ação ou por omissão, não temos deixado de re
fletir. de pensar que também nós temos Que nos readaptar â. nova 
realidade? Chegou a bora de fazermos uma meditação profunda e 
responsável. O Congresso Nacional a que V. Ex• pertenceu. o do 
Palácio Tiradentes. o do Palácio Monroe, era um Congresso que se 
criticava porque não votava. e não votava porque, nas grandes de
cisões políticas, inclusive nas chamadas reformas de base, havia 
uma maioria conservadora que não votava, porque tinha medo do 
voto popular. Então, as reformas ficavam na gãveta. 

Veio o movimento de 1964, e duraDte anos esvaziou-se o 
Congresso Nacional. porque a sua missão era não votar; Nessa 
époc-a. o Presidente da ARENA orientava os Senadores e Deputa
dos no sentido de ir para casa e não votar, porque os decretos.. leis 
nàt) votados passavam por decurso de prazô. Não_havia aquilo de 
qu·~ i'alava o Senador Ney Suassuna., de os decretos-leis serem ree
dit:, los uma, duas, três ou dez vezes; não eram reeditados nenhu
ma vez, porque eram publicados, passava o tempo e, se não fos· 
sem apreciados. eram considerados aprovados. · 

Vindo o Congresso para Brasília, os Parlamentares. como 
todo funcionário público, tiveram qtie Vir morar aqui e, assim, pas
saram a voltar a seus Estados seguidamente. Antigamente, eu era 
um !,'llri, mas me lembro de que ia ao aeroporto levar o meu Depu. 
tado e o meu Senador para pegarem o avião para o Rio de Janeiro. 
Eles iam em março e voltavam em julho; iam em agosto e volta
vam em dezembro, e ficavam o resto do tempo nos Estados de ori· 
gem. Foi quando o Congresso veio para Brasília que os Parlamen
tares começaram a fazer a semana de quatro dias, de forma que pu. 
dessem voltar semanalmente aos seus Estados de origem. 

E por-que foram levados a fazer isso? Porque não adiantava 
um Parlamentar ficar aqui, já que não havia o que ser votado. A 
orientação era para -que fossem embora. porque o Governo gover. 
nava por decretos-leis. Não estando presentes os parlamentares, os 
decretos-leis eram aprovados por decurso de prazo: Eu era Sena. 
dor nesta. Casa e me lembro do apelo d.J:amático da Oposição, pe
dindo, pelo amor de Deus, aos Parlamentares que ficassem aqui. 
Porque o normal era mandá·los embora. • 

Lembro·me do deboche que faziam conos-00, quando está. 
vamos eJttrandn na C::wt. e ele::">. :">aindo. I .embro-me de estar cbe-

gando ao aeroporto - eu havia sido chamado para votar- e eles 
voltando para os seus Estados. Perguntavam~me o que eu vinha fa
zer aqui, e eu lhes dizia que tinha vindo para votar. Diziam-me. 
então, que não J:taveria quorum - se oão houvesse quorum. as 
matérias seriam aprovadas por decurso de prazo. 

Concedo agora o aparte a V. Ex•. Senador Amir Lando. 
O Sr;-. Amir Lando - Nobre Senador Pedro Simon. ·neste 

ponto, V. Ex• aborda um tema que precisa ser profundamente re
fletido pelas Casas Legislativas deste País, sobretudo. pelo Senado 
Federal e pela Câmara dos Deputados. Há uma falência viSível do 
Poder Legislativo nó que se refere- a sua tarefa principal que é fa. 
zer leis. As leis. nobre Senador Pedro Simon, têm sido feitas em 
demasia e muitas são de _má qualidade. E o que é mais grave: elas 
não são elaboradas segundo o que aprendi nos bancos de Direito, 
na Introdução ã CiênGia do Direito, como sendo uma parturição 
social. feitas no próprio seio da sociedade e segundo os trâmites ri
gorosos das Casas legislativas. Aqui a lei é fundamentalmente fru
to do Colégio de Lícleres~ é uma diiãdura do Colégio de Líderes. 

O SR. PEDRO SIMON - V. Ex' está revelando uma das 
faces mais dramáticas e cruéis da hisrória do Parlamento brasilei
ro. A conseqüência-do decteto-lei e da medida provisória é a exis
tência do líder; e, havendo líder, não há necessidade do Senador. 
Não_ precisamos es_t_ar aqui. porqUe meiã.- dúzia de líderes resolve a 
questão. E se eles não podem resolver porque é necessário haver 
quorum. aí o quorum não acontece. porque já estamos acostuma
dos a não estar aqui; ·porque temos SenadoreS de primeira classe e 
Senadores de segunda classe. Temos alguns Senadores que se reú· 
nem e decidem e nós que estamos aqui assistindo. Isso tem que 
acabar, porque, do contrário, não vamos ser um Parlamento sério. 

O Sr. Amir Lando- V. Ex• tem toda razão e conclui c;::xa
tamente a linha do meu raciOcínio. Hoje, o Colégio de Líderes é 
um grupO de extermínio do Poder Legislativo - V. Ex • disse bem. 
E que estímulo tem o representante do povo para apresentar um 
projeto se sabe que ele vai morrer na gaveta? 

O SR. PEDRO SIMON- Pior do que isso, nobre Senador, 
é o Parlamentar votar sem saber o que está votando, porque, na 
verdade, as matérias são postas em votação sem que tenhamos co-
nhecimento de uma pauta anterior em que elas tenham sido apre
sentadas e debatidas; tudo. é feito ao acaso, ao sabor dos aconteci· 
meotos da última hora. 

O Sr. Amir Lando- Neste ponto V. Ex• tem toda razão. É 
preciso resgat~ toçla uma conceituação do Poder Legislativo, sob 
pena de ser dispensado, como está sendo bOje com as medidas 
provisórias, e, o que é mais grave- quero denunciar pela enésima 
vez neste Congresso Nacional-, medidas provisórias que têm ape-
nas o poder de editar novas disposições para a frente-, deixando 
atrás de si um vácuo legal. O harto. 62 da Constituição estabelece 
que as medidas provisórias, uma vez não convertidas em leis pelo 
Congresso Nacional no prazo de trinta dias. perdem a eficácía des
de o início. Então, o ~idente edita nova medida para a frente. 
mas deixa atrás de si um vazio juridico! Todos oS atos praticados, 
se não forem- cónftril:uidos pelo Congresso Nacional - e cabe ex· 
dusivamente a ele dizer da eficácia dessas relações jurídicas-, se 
o Congresso Nacional não se manifestar, como não se manifestou, 
o que temos para b:ás é nada; não existe mais nelili.Uiri~Cdisposição 
que dê sustentação às relações. por exemplo. do Plano Real. da 
URV. 

O SR. PEDRO SIMON - Temos uma moedaforte, mais 
forte que o dólar, mas é uma moeda provisória, pode cair amanhã. 

O Sr. Amir Lando - Esse é um tema que mereceria uma 
reflexão mais ampla. Mas é V. Ex• que está na tribuna; eu simples
mente quis fazer um aparte. Concluing.o. reitero que precisamos 
mudar a aualidade das leis deste País. E preciso que os ParlameD.-' 
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tares saibam ao menos o que estão votando; e que não se repita 
aquilo que 3('0nteceu com a lei eleitoralllprovada em 1993. e que 
hoje estamos tentando consertar. Essa disposição estava escrita, e 
ninguém Se apercebeu das conseqüências do que havia sido edita. 
do ali. Os exemplos são muitos. Estamos vivendo uma sítuação 
atípica, do ponto de vista juridico. Tenho que rever os meus con
ceitos de DireítO parit acCit.ar O fato de -que- não é mais a lei escrita 
que está vigorando neste País: estamos entrando pelo direito con
suewdinário. Talvez isso aconteça em países desenvolvidos- não 
se trata de uma ofensa-. mas é um comportamento contrário. uma 
contradição diante daquilo que temos. que é o Direito eSCrito, uma 
Constiruiç.ão rigida. Então. se o Poder Legislativo não mudar, 
como acentua V. Ex•. teremos a falência defmítiV~ poderemos 
mandar paralisá-lo. porque ele estará sem função. Hoje- o Poder 
Executivo prescinde dele. tendo em vista a maneira como está 
acontecendo a edição legislativa neste País. 

O SR. PEDRO SIMON- É importante o aparte de V. Ex• 
F:aço questão de eS<:larecer o sentido do meu pronunciamento. Não 
há dúvida de que deverer.10s ter coragem para decidir sobre as me
didas provisórias: se uma vale por dois meses, se outra pode ser 
reeditada: mas teremos de decidir. Aprovando ou rejeitando, esta 
Casa vai ter que votar. o que não podemos é deixar de votar. Aca
bamos com o decreto-lei, vamos impedir que a medida provisória 
seja reeditada permanentemente. Mas é imprescindível que seja
mos responsáveis e estejamos preSentes. 

. Volto a djzer. a grande proposta do Congresso Nacional é 
acabar com o vexame de funcionar soniente às ierÇas, quartas e 
quintas-feiras. Nosso Congresso tem que funcionar como o Con
gresso americano e os Congressos europeus, ou seja. com a pauta 
determinada. de forma que tenhamos conhecimento prévio de que 
matéria t" em que dia será votada. O Senado Federal, a Câmara dos 
Deputados ~ o Presidente da República estabelecem a pauta. Por 
exemplo: a de março será esta com estes projetes a serem votados; 
e, durante esse mês, vamos nos reunir do dia 1° ao dia 18. Nesse 
período, trabalharemos segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, 
sábado e, se for possível, domingo· de manhã. E, do dia 18 ao dia 
30, poderemos ficar nos nossos lares. 

Ao invés de passarmos, durante a semana, dois dias e meio 
em Brasília, dois dias nos nossos lares e doiS dias e meio viajando 
de avião e de automóvel no _interior, vamos ter a nossa pauta para 
os dias de votação e os dias de recesso, para cuidannos das nossas 
bases. Nesses dias de votação, teremos condições de votar a maté
ria fundamental e as medidas provisórias que fotim apresentadas~ 
Essa é uma questão que considero fundamental, Sr. Presidente. 

No momento em que o Senhor Femaodo Henrique Cardoso 
fala num novo Brasil. não admito um Senado da Re~blica que 
não tenha uma voz e um pensamento. ~e vamos ao Senado ameri
cano, ao alemão ou ao italiano, sabemos o pensamento daquele 
Congresso. Quando se convoca_ alguém. quando um ministro val 
depor no Congresso americano ou na C'âmara dos -Com.uns, na ln- _ 
glaterra, ele treme. porque sabe que a assessoria-qUe vai encontrar 
é igual à dele. 

Neste País. no Congresso Nacional, hã vários Senadores 
que se esforçam, dentre os quais os nobres colegas Eduardo Supli· 
cy e Josaphat Marinho. mas. na verdade, nonnalmente, o Ministro 
vem para dar sbow, porque ele tem uma equipe de trinta, quarenta 
assessores. E qual é o pensamento econômico da nossa Comissão 
de Assuntos Econõmicos. da nossa Assessoria de Economia? Qual 
é o pensamemo jurldico da nossa Comissão de Constituição. Justi
ça e Cidadania? Qual é o pensamento socíal da nossa Comiss;Jp de 
Assuntos Sociais? 

Sr. Presidente, viajar para o exterior é muito bcxu: qualquer 
,....;,-l<>.rl;;;..---...,nho J>.,.ne>/"'o "'""" nrn ç;:.,.na.rlnr ria "Q.,.,..~hHI"a ..L.v .. viai.:ar 

mas como têm sido nossas viagens? Vári:l.s vezes o Presidente do 
Congresso convidou-me para uma viagem, e eu disse que não. Os 
Senadores podem e devem viajar. mas temos condições de fazer 
um uabalho de maior importância no Senado Federal. A Comissão 
de Relações ExteÍ'ioies, do Senado Fet.leral. de•:ct m ~t'1 p'::.\J, ~.:redi· 
bilidade. deveria promover debates. Vári{,S Scmdm~s ·.-.!1> i ONU, 
mas não deveriam ir apenas como f1hservadnres. i).:vcli_::riH)S, an
tes, trazer o Itamaraty. debater a rru1Léria na Comi:-:.sã::· ,Jp tLl1çõcs 
Exteriores e .. dep:>is. o Seru:.CVi· vir a explicar as dirctri.:a::.s_-_:,1estras 
do evento. E preciso ouvir o Brasil ddlóltcr o qu..:: "ai fa:ti:r J'r,t FAO 
e nos vários congressos intemacionaif>. I~ ;>•.·-•:is ... ~ .~s1..Lt•U(•> 1- resen
tes. termos idéias, filosofias. Aí sim. acredito '-Jll? as vi::.6 -:1S são 
importantes. 

Hoje, deveria mos ter dois S.en.:"<d<)i'C~ ill..l_r-.t1{ ;., ;; ~ 1 ;.:~.t vcn•ru 
o que está acontecendo lá e trazer. ,~ara que pude!>sC~-.·,,·;~ '.!.~bater~~ 
ver que repercussão esses acontecimentO.'\ p0-Jt'úJ h~r n<' ; 'L~_.;ij_ Tt·

mos uma ComiSSãO de Relações Ex!ctiores ~ fl"fes:1 ?·lacional. 
Pergunto: quando discutimos questtlCs d~ segurança nessa Comis
são? No entanto, os problemas estão acontecendo. O Brasil tem 
presença responsável no mundo. pois é um dos países de maior 
importância. · 

O Presidente da República determinou a intervenção das 
Forças Armadas no Rio de Janeiro. Pergunto: houve algum dehat·~ 
aqui a esse respeito? Chamou-se o Ministro do Exél'C'i!o para vir 
ex ... "t.--ar ao Congresso Nacional por que o Exército enTrou no Ri" 
de J..meiro? O Senado se preocupou com isso? No entanto, isso é 
obrigação, é resp.:msabilidade do Senado. 

Estou fazendo um me-a culpa, por favor. interpretem-me as
sim. Estou dizendo que eu. Pedro Simon, por omissão, sou respon
sável por esses acontecimentos. E eu, Pedro Símon;-pretendo. jun
to, com meus Colegas. ser um e oitenta e um avos para que fato.~ 
como esses não se repitam. 

Abro o jornal e leio que vão fechar o restaurante do Senado 
Federal, que está ali funcionando há mais de 20 anos. Depois, fi<:o 
sabendo que há um enorme restaurante novo. que já está pronto
inClusive com mesa redonda. que dá até para jogar cartas, se quiSt~
rem -. em frente à Gráfica. Sou iim- Senador da República. Está 
certo' que mudarnm.. Coitado do Senador Nelson Ca:me_iro. saiu 
triste daqui. porque tinha ·reito o Museu do Congresso, e levar.1lll 
as cadeiras que estavam no museu para o saguão, porque usaram 
aquela sala onde estava o museu para outra fmalidade. Até aí não 
discuto, porque n~m eu sei o que é o museu. Agora. o restauran 'e 
do Senado, sei que é importante, porque seí que o coitado do De
putado, quando vai almoçar. tem que sair da Câmara dos Deputa
dos e percorrer um quilômetro, depois subir não sei quantos anda
res, pam almoçar no restaurante da Câmara. Aí, ele será rifado: OH 

almoça. ou vai votar. Conosco isso não acontece. Se há qma vota
ção fora de hora. e estamos jantando ou almoçando. quando soa a 
campainha, em um min~to estamos aqui. Pois, agora, querem fe
char o n!slaurante, dizendo que há um laudo da Secretaria de Saú
de que diz não haver condiÇões de funcionamento do restaurante. 
P~lo_amarde Deus! 

Estoo, assim, dando entrada hoje em um projeto de resolu
ção, Sr. Presidente. no sentido de impedir que mexam nesse predio 
sem a licença dos 81 Srs. Senadore!;. Quem tem autoridade para 
isso? Pelo amor de Deus, Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Lembro ao 
nobre orador que o seu tempo está ultrapassado. Pediria ainda, 
que. na medida do possível, encerrasse as suas considerações. So
licito também aos nobres Senadores que não niais apa.rteassem o 
nobre orador. 

- O Sr. Eduardo Suplicy .:_ Ãinda que a destempo, solicito a 
V P"v•nrn hrPVR.:m::.rfP. .~P.n::.rlnr PPrlro Si-m.·m. 
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O SR. PEDRO SIMON- Pois não, nobre Senador. 
O Sr. Eduardo Supticy - Senador Pedro Simon, nos últi

mos quinze minutos. V. Ex• passou por inúmeros aSsuntos. Pri· 
meiramente, eu gostaria de falar algo sobre a lealdade e a solida
riedade de V. Ex• ao Presidente Itamar Franco. Na última reunião 
no Palácio do Planalto, conforme toda a Nação pôde ver, V. Ex* 
mostrou ser solidário em rodo. até mesmo no que diz respeito ao 
namoro do Presidente Itamar Franco, o que prova a sua amizade 
profunda a uma pessoa que teve de fato tantos méritos e que con
seguiu fazer de 1994 um ano de muitas realizações, terminando até 
mesmo com a vitória de um atleta brasileiro, Ronaldo Costa, na 
Sio Silvestie. 

O SR. PEDRO SIMON - Da grande Juiz de Fora. 
O Sr. Eduardo Supticy - De Minas Gerais até. Gostaria, 

Senador Pedro Sirilon, no momento em que traz proposições rela
tivas ao que deve ser a Instiruição Senado FederaL dizer da impor
tlncia de, nestes próximos dias, aprofundarmos o debate que V. 
Ex' agora acaba de iniciar. Precisamos, antes da eleição da Mesa e 
dá eleiçio do Presidente do Senado, aprofundar o debate sobre 
como esta Casa deve servir de exemplo, inclusive, para realizar a 
funçio constitucional de fiscaliZM o Executivo. Se temos que 
apontar falhas no Executivo, precisamos dar o exemplo aqui. 
exemplo de transparência, de democracia na forma de tomar deci
sões tio importantes que afetam a vida da Casa. até como o exem
plo do restaurante; formas de apeifeiÇoar a discussão e a aprecia
çio do Orçamento da União na nossa Casa. Enf1m, goStariâ de 
Sllldar o debate que V. Ex• começa a introduzir, porque é impor
tante que, daqui até o dia 1° ou dia 02 de fevereiro, quàndo vier
mos a escolher o Presidente da Casa e os membros da Mesa. te
nhamos uma discussão aprofundada sobre como vamos adminis
trar o Senado Fedeml. de foxma conjunta e com vistas a procedi
memos ma:is adequados possíveis. 

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço o aparte de V. Ex' 
A tese que proponho é muito singela. Temos que estabele

cer. obrigatoriamente, a reunllio, a portas fechadas, dos 81 Senado
-.Temes que realizar- não sei qual é o perlodo, pois pode ser 
por coovocação extiaotdinária a qualquer momento - uma reunião 
ordinúia mensal ou bimensal. onde as grandes decisões, a come
ÇU' pela pauta do próximo mês, seriam toma'das em Conjunto. Não 
haveria, assim. decisão do Presidente, ou decisão da Mesa. A esco
lha de nomes para os altos cargos, como, por exemplo, paza Dire
tor-Gen.l da Casa. tem que ser tomada pelos 81 Srs. Senadaes, a 
n:sponsabilidade é coletiva. 

Eston preocupado, pois o Brasil vai mudar. Estou preocupa· 
do, porque sinto que o Brasil está víveD.do uma ootra situação, um 
outro momento, e o Congresso Nacional ou se coloca numa posi
çio real nesta hcn, ou vai pagar um preço muito alto. Ninguém 
tem que ser vedete: todos nós. 81 Senadores, temos que decidir. 

O Senador Suplicy levantou uma questão importante. A in
dicação para a Presidência do Senado, por exemplo, não deve ser 
feita pela Bancada tal, que reúne dez de seus membros e decide. 
Seja qual for a Bancada que indique, seria iri:tportánle que os 81 
Senadores ruvissem as propostas e idéias. A -h-ora e- diferente. O 
tradicionaL perdoem-me a sinceridade, sabemos como é: "Niio, 
mas tenho o voto comprometido com fulano, fulano já meviSi-. 
tou". Isso é o na.mra.I, o tradicional. mas não estamos viVendo o 
momento dos velhos conchavos: Hoje, o preSidente é o fulano, 
amanhã. será o beltrano. 

Não estou criticando, Sr. Presidente, só estou dizendo que a 
bom nio é para isso. É o momento de reuninnos os 81 Seriadores, 
~termos. assuminnos a nossa responsabilidade -perante o País. 
E melhor aceitarmos a nossa nova poSição, pois-este e um-noVo 
Brasil 'UDl Brasil aue vassoo oela transição denlocrática. E o Par-

lamento também é Brasil e tem que passar essas dúvidas e incerte
zas em nível de um Parlamento nacional. 

Estoo até boje levando pedras no meu Estado por causa do 
Senador Hum.beJto Lucena. Tenho explicado ao meu Estado, em
bora nunca tenhà usado a Gráfica a não ser para publicar os meus 
trabalhos, que há 30 anos muita gente a tem usado- embora a im
prerisa diga que tenha sido para fazer propaganda eleitoral. Há 30 
anos. é permitido mandar cartões de Natal~ alguns, em vez disso, 
imprimiam calendários. é verdade . .Mas, como disse o Senador Su
plicy, votamos uma lei dizendo que isso é ilegal. que usar o telefo
ne é ilegal, que usar as passagens é ilegal. E votamos sem ler ou 
lemos sem compreender. exatamente porque ·não damos atenção 
àquilo que fazemos a cada dia. 

O Sr.Josapbat Marinho- V. Ex•me permite um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex' com prazer. 
O Sr. Josaphat Mariobo - Estou considerando devida

mente. mas não vou comentar a plataforma exposta do candidato à 
Presidência do Senado. V ou aguardar que os outros candidatos re
pitam seu gesto, para que eu faça a devida comparação. Hoje, o 
que quero assinalar é que, entre as medidas que V. Ex• preconiza. 
uma só depende da nossa diligência: votar o quanto antes a lei que 
regula o uso das medidas provisórias. antes que o gosto de usá-las 
excessivamente retome à prática no aOJal Governo. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o aparte de V. Ex' 
Não esperava a provocação de um amigo, como V. &.•. mas já que 
fez. não posso fugir. · 

Tenho uma vida pública longa e difícil. Era Deputado jo
vem na Assembléia Legislativa do meu Estado, feliz da vida, afi. 
na! eu era do PTB, Partido do Presidente da República. João Gou· 
lart. meu amigo. Quis·a casualidade e o_ destino que o Dr. Jango 
fosse para ó Uruguai e que todas as Lideranças do meu Partido 

-fossem cassadas. Jovem. tomei-me presidente do meu Partido. Foi 
uma. luta longa, porque, pelo fato de Geb1lio Vargas, de Jango, de 
Brizola. de a resistência ser do PfB do Rio Grande __ do Su_l. de os 
exilados estarem ali do lado, em Montevidéu, a Revolução lr.úou 
duramente nosso Estado. Por este motivo, tive que ficar na Presi
dência durante muito tempo. E foi difícil conseguir que as Lide
ranças viessem para o meu Partido. Jov_ens cot;nO o Fogaça, um in
telectual de primeira grandeza; Jobim, Bisol. Brossanl, que era 
nosso adversário, foram as pessoas que, aos poucos, fomos ttazen
do para o nosso Partido. 

Sempre fui uma pessoa de resistência. Nunca busquei car
gos. Durante 16 anos, fui Deputado Estadual. E desses 16 anos., 
dez anos o MDB teve maioria na Assembléia Legislativa. Nunca 
fiz parte da Mesa dessa Assembléia. nem Presidente de Comissão. 

O Senador Humberto Lucena, sabendo que havia um movi
mento para que eu fosse candidato a Presidente do Senado nesses 
dois anos que passaram, foi ao meu gabinete, dizendo que, se eu 
aceitasse ser candidato, ele não o seria. · 

Não nego que hoje almejo a Presidência do Senado. Se. 
acharem que meu nome é conveniente, estou à disposição para vir 
morar em Brasilia durante estes dois anos. Não seu candidato a 
outro cargo, mas se acharem que meu nome é o mais indicado. es
tarei à disposição. 
. EntretantO, quero dízer-que lião e import.a.Dte que seja o Se
nador Pedro Simon o indicado, mas devemos escollier uma pessoa 
com o objetivo de reunir os 81 Senadores. Neste ponto. agradeço a· 
elegância e a ironia de y. Ex•. mas a plataforma- não preciSa ser. 
obrigatoriamente do Senador Pedro Simon. Muitas ooisas que dis
Se aqui. oovj de V. EX•. (X'is são coisas COlDlJDS, que todos :reco.. 
nbecemos como importantes e necessárias. O que penso e repito é· 

··que V. Ex• tem razão. Vamos ouvir. vamos debater e vallK'S deci
dir. Há momen~ para tudo na Vida. Não vamos criticar aquilo que 
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fazemos, pois tudo isso é nonna.J na vida do Parlamento. 
Em 500 anos - volto a repetir -. nunca viVemos um mo-

mento como esse do dia 1° de janeiro de 1995. Se estamos mudan· 
do, é hora de o Parlamento parar para pensar, principalmente o Se.
nado. Estou propondo e estou pedindo que nos reunamos para de
cidir. Não quero dizer que deve ser o Pedro, o Paulo ou qualquer 
outro, mas que é hora de decidirmos com união. 

A primeira proposta que faço - e isso é uma questão de 
honra para mim - é no sentido de que os 81 Senadores tenham o 
compromisso de conduzirem a Casa durante estes dois anos e que 
tenham cc-responsabilidade com as questões da Casa. porque, 
caso .aconteça algo amanhã ou depois. todos serão co-responsáveis. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex•um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex'. com prazer. 
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Pedro Simon. há 

poucos instantes, V. Ex• mencionava fatos históricos que- se vincu
lam a sua trajetória política e, no que diz respe!Lo ao Senado, invo-
cava em seu prol o testemunho do Secador Humberto Lucena, 
qúe, ao pleitear a reeleição para a Presidência, só garantiu a candi
datura após V. Ex a ter anunciado, explicitamente, que cão disputa
ria a posição. Eni relação a mim. posso dizer-a V. Ex • que também 
ocorreu o mesmo. Quando se configurava a minb3 -candidatura. e o 
nome de V. Ex• despontava com amplas possibilidades de chegar à 
Presidência, V. Ex• teve o gesto elegante e nobre de procurar-me e 
garantir a unanimidade, que resultou na escolha do meu nome. E 
em todos os momentos que aqui estive posicionado como Presi
dente do Senado: recebendo a delegação de todos __ Q$_meus pares 
ca condução de episódios difíceis. do ponto de vista político-íD.sti
tucional, como foi o processo do impeachmeot, V. Ex• foi solidá
rio. Portanto, neste instante, quero oferecer-lhe este testemunho da 
correção com que V. Ex• se posicionou naquele episódio, em 
1991. 

O SR. PEDRO SIMON -Agradeço com muita emoção o-
aparte do meu Líder. · 

Sr. Presidente, temos a responsabilidade com a hora que es
tamos vivendo. V ém aí mudanças profundas, mudanças na Consti
tuição, modelo e metodologia novos de governar. 

O Sr. Itamar Franco é um homem com grande convivência 
com esta Casa. Eu não sei se V. Ex •s _vão concordar com o que eu 
vou dizer.·mas, convivendo·com o Presidente Itamar, sentíamos, 
em todos os seus pronunciamentos, em toda a sua vida. que sua 
fonnação era o Senado FederaL É certo que suas origens estavam 
em Juiz de Fon1, que o seu amor era Juiz de Fora; mas, no momen
to dos debates e das análises, Sua Excelêncja se_l_~_m.brava do Sena- _ 
do Federal. 

Com o Presidente F~ando Henriqu~. _ b;so ºªo _OCOire· _ 
Apesar de ter tido uma passagem pelo Senado Federal, percebe-se 
que os seus pronunciamentos. tanto nesta Casa quanto na Câmara 
dos Deputados. por ocasião de sua posse, foram pautados na sua 
passagem pelo Senado Federal,_ m_as _í;l- _sua formação não se deu 
nesta Casa. 

O que quero dizer é que o Senhor_PresideoJ~ da República 
Fernando Henrique Cardoso seguirá um estilo, uma ação e um de
senvolvimento diferentes de Itamar Franco. Ou _riOS rios aQaptámos 
a isso ou ficaremos de lado. _ 

decisào coletiva. Faço uma proposta a V. Ex• e à Casa: vamos nos 
reunir. Não é preciso esperar que os novos Senadores cheguem a 
esta Casa pará isso-~, v a~ propor e debater. vamos abrir a nossa 
alma e o nosso ~ntimento e buscar a mellior solução para o nosso 
País. , 

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

DuranJe o discurso do Sr. Pedro_ SimOn._ o _Sr. 
Humberto Lucena, Presidente, deixo. a cat::kira tÜl presí
dincia, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrig~s. V ice
Presidente. 

COMPARECEM MAiS OS SRS. SENADORES; 
José Pedro -José Alves- Aureo Mello- Beni V~s- Car

los Lyra.- Dilt:eu Carneiro- Élcio Alvares- Eva Blay- Gilberto 
Miranda - Hugo Napoleão - Jonas Pinheiro - José Fogaça - José 
Paulo Bisai- Nelson Cameiro- Nelson Wedekin- Ney SuasSUn.a 
- Rachid "Saldanha Derzi. · · · · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a""'""· 
requeriioecto que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lldo o seguinte 

REQUERIMENTO N' 6, DE 1995 

Senhor Presidenle, 
Nos termos dO art. 216, inciso IV, do Regimento.Intémo,' 

-combinado com O .art. 4°, da Resolução n° 7, de 1992., e ·o àrL ·r;o; 
caput. da Resolução n' 20. de 1991. requeiro sejam providenciá. 
das cópias traduzidas dos dois contratos comerciaiS a serem assi
nados entre a Marinha do Brasil e a empresa suec;a 11J3:ofqrs Ab, 
Weapon System~ para que o Senado Fe<;leral possa melhor analisai 
a operação de crédito externo. no valor de US$56.544,176.00.. ·a· 

-ser celebrada entre a República. Federativa do Brasil e o·SvenSlá' 
Handels Banken, dest.ínada a aquisiçãO de equipamentos conforme 
consta da Mensagem n'399, de 1994 (n' 1.201/94, na· origem) .do 
Senhor Presidente da República. · 

Sala das Sessões, 3 de janeiro de 1995. - Senador Moisés 
Abrão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - -o·reqoori-· 
menta lido será despachado à Mesa para decisão, nos term.os. do' 
inciso lli do art. 216 do Regimento !ntemoc · 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo S~. 1 o S~~-. 
tário. 

É-tido e aPrOvadO-O seguinte 

REQUERIMENTO N' 7, DE 1995 

Excelentíssimo Senhor Senador Humberto Lucena 

DD. Presidente do Senado Federal 
Nos termos do art. 13 parágrafo !' do Regimento interno dq 

Senado Federal e em virtJlde do exercício de at.ividades.ligada~ ao 
meu mandato parlamentar no Estado do Piauí, venho ~erer a. V .. 
Ex' o abono das faltas às Sessões do mês de dezembro p.p. nO.< 
dias!6,19,27.28,29e30. -- · 

_N,Trnnos 
P. Deferimento 
Brasília, 2 de janeiro de 1995. ~Senador Lucídlo PorteUa 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado o 
requerimento, a Presidência fiÚá cumprir a deliberação do Plenário. 

Sobre a m~a. ~erimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-

Por isso, Sr. Presidente, penso ser fundamental que nos 
adaptemos ao estilo do atual Presidente. Não~ ~ve_º_izer a~ã 
que o País não deu certo por causa do Congresso Nacional. O Se
nador Josaphat Marinho tem razão, que cão se diga amanhã que o 
Presídente Fernando Henrique "pegoo o gostinho" pelas medidas 
provisórias por causa do Congresso Nacional, devido ao fat-o de 
este nada ter feito. - tário. 

Sr. Presidente. oenso QUe estamos vivençlQ o momento da _É lido o seguinte 



56 . ANAlS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1995 

REQUE~NTON·~DEl~ 

Requeiro nOs tennos dos arts. 49, incisO X e 50 da Consti
tuição Federal combinados com arts. 216 do Regimento Intemo do 
Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro das Comunicações 
as seguintes informações: 

I. Discrimin.V o quadro societário da Rádio Record SI A. 
CGC n• 60.628.369/00Jl-75 e o número de colaS de cada acionista. 

2. Na possibilidade de ainda estar constando nos registros 
desse Ministério o nome do Senhor Guilherme Stoliar figurando 
como aciooista majoritário, da referida rede, questiooamos o moti
vo pelo qual ainda não foram tomadas as providências necessáiWi~ -
nos termos do Código das Comunicações, no sentido de incluir os 
novos acionistas, tendo em visra que o Senhor Qu_ilh_eone Stoliaz: 
declarou ter vendido aquela emissora. 

Justificação 

É público e notório que o acion.ista majoritário da Rede Re
cprd S/ A é o Senhor Edir Macedo, todavia no processo em trami
tação nesta Casa. para renovação da permissão pom exploração do 
sctViÇO de radiodifusão por aquela Rede. consta ainda o nome do 
Senhor Guilherme Stoliar, como principal aciocista. O Senado Fe
deral não deve aulorizar a renovação de concessão em siWação 
conlrária ao que dispõe o Código das Coumnicações que proíbe a 
mesma pessoa figura no quadro societário de mais de uma emissaa. 

Sala das Sessões, 3 de janeiro de 1995.- Senador Eduardo 
Matarazzo Sup~cy 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :._ O requeri
mento lido será despacllado à Mesa, para decisão, nos termos do 
inciso m do art. 216 do Regimento lntemo. 

Em sessões anteriores foram lidos os Requerimentos D.0 $ 

1.107. 1.110 e 1.111, de 1994, dos Senadores Ronaldo A.mgão, 
Flaviano Melo e Ruy Bacelar, solicitando, nos lerJnOS do art. 13. § 
1°, do Regimento Interno, sejam consideradas como licenças auto
rizadas suas ausências dos trabanlos da Casa nos periodos nlencio
nados. 

Os Requerimentos deixaram de ser votados JX'I' falta de 
quorum. 

Em votação o Requerimento n• 1.101. de 1994, do Senador 
Ronaldo A.mgão. 

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

Aprovado. 
Em votação o Requerimento n• 1.110, de 1994. do Senador 

FlaViano Melo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n• 1.111, de 1994, do Senador 

Ruy Bacelar. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pemui.necet sen-

tados. (Pausa.) 

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

Aprovado. 
Fíca concedida a licença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotado o 

tempo destinado ao Expediente. 

tário. 

Passa-se à 

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

É lido e aprovado o seguinte 

REQUE~NTO N" 9, DE 1~ 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175. alínea d, do Regimenro lntemo requei

ro invenão da Ordem do Dia. a f1m de que as matérias constantes dos 
itens n% 31 e 35 sejam submetidas ao Plenário antes do item n° I. 

Sala das Sessões, 3 de janeiro de 1995. - Joaquim Beato. 

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

Sobre a mesa, requerimelllO que saá tido pelo Sr. 1• Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 10, DE 1995. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175. alínea d. do Regimento Interno, re

queiro inversão da Ordem do Dia. a fun de que a mat6ria constante 
do item n° 42 seja submetida ao Plenário antes do item n° 1. 

Sala das Sessões, 3 de janeiro de 1995. - Dario Pereira. 

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

-31-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 119, DE1994 

(Em regime de urgência, nos terinos do 
art. 336, b, do Regimento ln temo) 

Votação, em- tumo único, do Projeto de Resolu· 
ção n• 119. de 1994, que autoriza o Governo do Estado 
de Goiás a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do de Goiás - lFf -GO, cujos recutws serão destinados 
ao· giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no 1° 
semestre de 1995. 

A discussão da matéria foi encenàda na sessão Ordinária de 
22 de dezembro. 

Sobre a mesa: -o fi cios que serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário.-

São lidos os seguintes 

ESfADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESfADO DA FAZENDA 

DIRETORlA DO TESOURO 
Aprovado. 
Ficam concedidas as licenças solicitadas. · Of. 164/94 Bsb/3/1195 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em sessão 
anterior, foi lido o Requerimento n° 1, de 1995, do Senador Pedro 
Simon, solicitando, oos termos do art. 13, § 1•, do Regimento ln
temo, seja considerada como li~ça autorizada Sua ausência dos 
trabalhos da Casa no período mencionado. 

O requerimento deixou de ser votado naquela oportunidade 
por falta de quorom. _ 

Em votação o Requeriinento D0 1, de 1995, do Senador Pe
dro Simon. 

Goilnia -GO. 26 de dezembro de 1994 

llm0 Sr. 
José Lopes Coelho 
DD. Superintendente Regional da 
Caixa Ecooômica Federal em Goiás 
Nesta 

Senhor Superiniendente, 
Reiterando nosso Oficio 152194 de 29-11-94, com o objeti-
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vo de obtermos o Certificado de Regularidade do FGTS, solicita
mos de V. s•. que os débitos em atraso com essa_fustituição na 
área de Seneamento, Habitação e FGTS. sejam incorporados no 
saldo devedor e rateado nas parcelas vincendas. 

Salientamos que o Estado de Goiás vem cumprindo com o 
percentual de 9% da Receita Líquída Real Corrigida para com os 
compromissos previstos na Lei n° 8.727 de 5-11-93 e Resolução n° 
ll-94 do _Senado Federn_l, ra7.ão pela qual no momento não ter 
condições fmanceiras de honrar as parcelas vencidas. 

Atenciosamente Econ. Valdi~ino_ José de Oliveira, Secre
tário de Estado da Fa.z.~nda. 

ESTADO DE GOIÁS 
SECRhT A RIA DE ESTADO DA FAZENDA 

DIRETOR!A 00 TESOURO 

or. 165/94 

Goiãnia - GO. 28 de de:rembrQ de 1994 

llm0 Sr. 
Dr. Antônio Paulo Rodrigues Carneiro 

dio PorteDa -Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER W I. DE 1995 

Faço saber que o Senado Federal aprovou~ e eu, • Presiden
. te, nos termos do art. 48, item 28. do Regimento Interno, proDllll· 

go a seguinte 

RESOLUÇÃO W • DE 1995 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a de
var temporariamente os limites rmados na Resolução 
n° 11~ de 1994, do Senado Federal~ c a emitir, através 
de ofertas púbUC$, Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado de Goiás - LFT -GO, destinadas ao giro de 
sua dívida mobiliária, vendvc1 no primeiro semestre 
de 1995. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É o Governo do-Estado de Goiás, nos-termos daRe. 

solução n° 11. de 1994, do Senado Federal. autcrizado a elevar em 
11,71% o limite de dispêndio anual máximo, emcaráterexccp;io

--nal e temporário. de que tratam o inciso II do art. 4° e § 1° do art. DD. Delegado da Receita Federal em Goiân..ia 
Nesta - ---- 10 da citada norma.-

Senhor Delegado, 
Reiterando nosso Oficio 151/94 de 29-ri-94, objetivando 

incluir no nosso PEPAR - Pedido de Parcelamento de Débito do 
Pasep, os recolhimentos devidos dos meses de março a novem· 
bro/94. via do Prócesso n• 10.120.000448/94-65, no qual essa Re
ceita Federal deferiu o parcelamento correspondente ao periodo de 
janeirof87 a setembro/93 em sessenta meses~ cujo pagamento das 
parcelas renegociadas vem sendo honradas. 

Em razão de o Estado de Goiás. nó nfumentõ-;Dãõ ter condi
ções fi..nanceiras de saldar os recolhimentos em atraso com esse 
Orgão, e a necessidade de ob~r_a Certidão Qe Quitação-de Tn"bu
tos e Contribuições Federais, aguardamos um deferitriento especial 
de v. s·. quanto ao pleito ora enfocado. - - -- -- - -

Atenciosamente, Econ. Valdivino José de Oliveira, Secre
tário de Estado da Fazenda. 

Art 2° É o Governo do Estado de Goiás autorizado a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás- LFf -GO, cu
jçs recursos serão destinados o giro de sua dívida mobiliária vencí
vel no primeiro semestre de 1995. 

Art 3° A emissão a que se refere o art. zo sed realizada nas 
seguintes condiçlles: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos titulas 
a serem substituídos. mediante aplicação da Emenda Constitucio
nal 0°3; 

b) modalidade: nominatíva-tranferlve~ 
c) n:odimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesooro 

- LFf, criadas pelo DecreiD-Lei n• 2.376, de 25 de novembro de 
1987; 

- d) prazO-: ã:té um mil. quatrõceritos e sesSenta e ilin dias; 
e) valor nominal: RS 1,00 (um real); 
f) caracteristicas dos títulos a serem substituídos: 

O SR. PRESIDENTE (Cll•gas Rodrigu_es) ~ Consulto 0 Título Vencimento Quantidade 
nobre Senador Jacques Silva se deseja fazer uso chi pa!l.vra para --651740 15-3-95 558.5108.566 
encaminhar a votação. (Pausa.) 651770 15-3-95 1.318.905.781 

s. Ex' declina da palavra. 651800 15-3-95 122.185.653 
Em votação o projeiD. em turno único. 651825 15-3-95 __ 400.000.000 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram Permanecer sen- Total 2.400.000.0CX> 

tados. (Pausa.) g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se-. 
Aprovado. rem emitidos: 
O projeto vai à Comissão Dir~ para a ~ão fmaL Colocação Vencimento Título Data.base 
O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigu.S)- Sobre a mesa, 15-3-95 15-3-99 651461 15-3-95 

parecer oferecendo a redação fi.nal que será lido pelo Sr. 1 o Secre- h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter-
tário. mos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco 

É lido o seguinte 

PARECER N° I, DE 1995 
(D• Co-missão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n' 119, 
de 1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução no 119, de 1994, que autoriza o Governo do Estado 
de Goiás a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de Goiá>- LFf -G{). des.tinadas ao gir!> de 
sua dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1995. 

Sala de Reuníões da Comissão. 3 de janeiro dC- 1995. -
Chagas~odrigues, Preside9-te - Júnia Marise, Relatora - Lucí-

Central; 
i) autorização legislativa: Leis n"s 10.908, de 14 de julho 

de 1989, 11.069, de 15 de dezembro de 1989, e Decre!o n• 3.337, 
de 12 de janeiro de 1990. 

Art 4° A autorização concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no praZo de duzentos e setenta dias. a cootar de sua 
publicação. 

Art 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação. . 
. O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues)- Aprovado o 
Jl~)eto e estando a matéria em regime de· urgência. passa-se à. ime
diata apreciação da redação final. 

Em discussão a redação fmal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria Vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 35: 

OÁCIO N° S/86. DE 1994 
(Em regime de urgência. nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

Oficio n° S/86, de 1994. a-trãYes ·do qual o Presi
dente do Banco Central do Brasil solicita autorização 
para que a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro possa 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município do 
Rio de Janeiro- LITM-RIO. destinadas ao giro da dívi
da mobiliária do Município. vencível nO 1° semestre de 
1995. (Dependendo de parecer da Comissão de Assun
tos Econômicos) -

Nos termos do art 140. a, do Regimento Interno, designo o 
nobre Senador Nelson Carneiro para proferir parecer· sobre a maté
ria, em substituição à ComiSsãO-de Asillntos Econômicos. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PP- RJ. Para emitir pare· 
cer.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, é submetido ao exame 
desta douta Comissão de Assuntos Econômicos o oficio" dei Senhor 
Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado 
Federal solicitação da PrefeibJra Municipal do Rio de Janeiro para 
emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Mu-nicíPio do Rio de 
Janeiro - LFfM-Rio, cujJs recursos serão destinadOs ao giro de 
sua Dívida Mobiliária, vencível nO l 0 Semestre de 1995. · 

A emissão pretendida será realimda nas seguintes condições: 
a) quantidade: a ser defmida na data de resgate dos ti~los 

a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucio-
nal n°3, deduzida a parcela a ser defmida pelo Senado Federal; 

b) modalidade: nominatiVa-trnnsferível~ 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras c;lo Tl!souro 

- LFf. criadas pelo Decreto-Lei o0 2376, de 25-11-87; 
d) prazo: SELIC: até 5 (cinco) anos; 
CETIP: até 1.706 (hum mil. setecentos e seis) dias; 
e) valor nominal: SELIC: RS 1,00 · 
CETIP: R$ 1.000.00 (divisão da quantidade por 1000 por 

ocasião da rolagem). 
O características dos títulos a serem substituídos: 
SELIC: 

Título 
681447 
681447 
681447 
681445 

CETIP: 

Vendmento · 
01.03.95 
01.04.95 
01.05.95 
01.06.95 

Vencimento 
! 0-2-95 
! 0 ·2-95 
1°·3-95 
1°-3-95 
1°-4-95 
1°4-95 

QuaJttidad~ 
1.168.930.885 
1.271.459.978 
1390321.960 
1.537.673368 
5368386.191 

rerri emitidos: 
SELIC: 

Colocação Vencimento 
1°·3-95 1°·3-1999 
03-4-95 I 0 ·4-1999 
02-5-95 I·:s.J999 
1°·6-95 1°-6-1999 

CETIP: 
Colocação Vencimento 
1°·2-95 . -1°·2-97 
1°·2·95 1'·2-97 
I 0·3-95 1".3-97 
1°·3-95 1°·3-97 
1°·4-95 1°-4-97 
1°·4-95 1°-4-97 
1°·5-95 1°·5-97 
I 0·5-95 I 0 ·5-97 
I 0·6-95 1°-6·97 
1°·6-95 1°-6-97 

Título 
68!461 
681459 
681460 
681461 

Título 
680731 
680731 
680731 
680731 
680729 
680729 
680730 
680730 
680731 
680731 

Data-base 
1°·3-95 

03-4-95 
02-5-95 
1°-6-95 

Data .. base 
1°·2-95 

- _!0·2-95 
I 0 ·3-95 
I 0 ·3-95 
! 0 -4-95 
1°-4·95 
1°·5-95 
I 0 ·5-95 
I 0 -6-95 
1°-6-95 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter
mos da Resolução D0 565. de 20-9-79, do Banco Central; 

i) autorizaçâo legislativa: Lei no 1..373, de 26-1-89, e De-
creto D0 8355, de 26-1-90. · 

Segundo o Banco Central, dos maiores fundos das dívidas 
estaduais e municipais, a Prefeitura do Rio de Janeiro é a única 
que mantém a posição de doadora no mercado, não se ·expondo ao 
alto custo de fmanciarnento "ovet' após a implantação do Plano 
Real, e não havendo, portanto, nenhuma restrição à rolagem dos tí
tulos. 

Assim sendo, somos pela aprovação da emissão pretendida 
pela Prefeiturn do MunicíPio do Rio de Jaíieiiu, nos ternios do se
guinte Projeto de Resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3. DE 1995 

Autoriza a PrefeitUra do Município do Rio de Ja
neiro a emitir Letras Financeiras do Tesooro do Municí
pio - LFTM-Rio, destinadas ao giro da sua Dívida Mo
biliária. vencivel no l 0 semestre de 1995. 

O Senado Fedem! decreta: 
Art. 1° É a PrefeitUra Municipal do Rio de Janeiro autoriza

da. nos termos da Resolução n° 11/94 do Senado Federal, a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Município- do Rio de Janeiro
LFTM-Rio, cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mo
biliária do Município, vericível no 1 o semestre de 1995. 

Art. 2° A emissão a que se refere o artigo anterior, cibedece
r.í às seguintes condições: 

a) quantidade: a ser deflnida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos. mediante aplicação da Emenda Constitucio
nal 0° 3. deduzida a plu-cela a ser detu:iida pelo Senado Federal;. 

b) modaUdade: nominativa-transferível~ 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 

- LFT, criadas pelo Decreto-Lei D0 2376, de 25-11-87; 
d) prazo: SELIC: até 5 (cinco) imos; 
CETIP: até !. 706 (um miL setecentos e seis) dias; 

- . e) valor nominal: SELIC: R$! ,00 
CETIP: R$!.000,00 (divisão da quantidade pOI" !.000 por 

ocasião da rolagem). 
f) caracteristicas dos títulos a serem substituídos: 
SEUC: 

Título 
680702 
680702 
680730 
680730 
680761 
680761 
680791 
680891 
680822 
680822 

I 0 ·5-95 
!0 -5-95 
1°-6-95 
! 0 -6-95 

Qu..,tidade 
60.000.000.000 
50.1 00;000.000 
60.000.000.000 

-50.100.000.000 
60.000.000.000 
50.100.000.000 
60.000.000.000 
soJ:oo.ooo.ooo 
60.ooo.ooo:ooo 
50.1 00.000.000 

550.500.000.000 
g) previsãO de colocação e vencimento dos titulos a se-

- Título 
681447 
681447 
681447 

Vencimento 
1°·3-95 
!0-4-95 
1°·5-95 

Quantidade 
1.168.930.885 
1.27!.459.978 
!390321.960 
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CETIP: 

1.531.673.368 
5.368.386.1~1 

PARECER N'2,DE 1995 
(Da ConiiSsãõ Oiretora) ----

Título 
680702 
680702 
680730 
680730 
680761 
680761 
680791 
680891 
680822 
680822 

Vencimento 
1 '-2-95 
1'-2-95 
1'-3-95 
1'-3-95 
1'-4-95 
1'-4-95 

Redução fin&J do Projeto de Resolução n° 3, de 
Quantidade l!I9S 

.60.000.000.000 - - ·. - - -- - - - -
~0.100.00().000 _ __ A _C_Oiliis~ãõ_ Diretora apresenta a redação fmal do Proje!o 
9Q.OOO:m.OQQ::_~.---.!!~ ~e_SQ~-ªo rio ":3. de 1995~ que_ aUtOili.ã _a Prefeitura Municipal do 

- sO.lociOOcloõo ~"_- ~-;ruo~de JaJ]iilo_ a· effiítir. at_ravés·-cre-õf'ériás Púb1í4:s.l:-etrâS_Finan· 
-.6ó.OOO.:toiÕÕO_·_=_-~::_é'em~ao__t_i~J-!r_çt<jo)1~r!icípio ao-Rio de Janeirõ _; LFTM- Rio. 

SO.lOOJXXl.OOO Qestinadas ao_ giro de sua dívida mÕbiliária: Vencível no primeiro 
I '-5-95 
1'-5-95 

60.000.000.000 ·semestre de 1995. -
50.100.000.000 Sala de Reuniões da Comissão. 3 de jane_iro _ _<l"_l995.-

.. 1'~-95-
1'~-95 

- 60.000.000.000_ __q~gas Rodrigues. Presiden!e - Lucídio Portella. Relator -
__ 50.10Q.OOO.QOQ CariO$ P.!1trocioif!.,- !llelson Wedékin. _ · - - · ----- · 

sSO.SOÕ.ooo.'OOo . -. - - -ANEXO AO PAru;(;ER N' 2. DE 1995 -
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se

·rem emitidos: 
SEUC: 

Colocação 
! 0 -3-95 
03-4-95 
02-5-95-
1'-6-95 

CETIP: 

Vencimento 
1 '-3-!999 
1 '-4-1999 
1 '-5-199Y 
1 '~-1999 

Título 
681461 
681459 
681460 
681461 

Data-base 
1 '-3-95 

03-4-95 
02-5..95 
1'~-95 

Colocação Vencimento Título Data.base 
1 '-2-95 1 '-2-97 680731 1 '-2-95 
1 '-2-95 1 '-2-97 680731 . 1 '-2-95 
1 '·3-95 1 '-3-97 680731 1 '-3-95 
1 '-3-95 1 '-3-97 680731 1 '-3-95 
1 '-4-95 1 '-4-97 680729 1 '-4-95 
1 '-4-95 1 '-4-97 680729 1 '-4-95 
1 '-5-95 1 '-5-97 680730 1 '-5-95 
1 '-5-95 I '-5-97 680730 1 '-5-95 
1'-6-95 1'~-97 680731 l'~-95 
1'-6-'95 1'~-97 680731 1'~-95 

h) forma de colocação: at:Iavés de ofertas -públiCas, noS ter:--
mos da Resolução o' 565, de 20-9-79, do Banco Cenb:al: 

I) autorização legislativa: Leíti' 1.373, de 26-1'-89, e De
creto n° 8.355, de 26-1°-90. 

Art. 3° O prato pata e:xerdcio-da presente autorização é de 
180 (cento e oitenta) dias, a partir de 1' de janeiro de 1995. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação.~ 

E o parecer. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - O parecer 

conclui pela apresentação do Projeto de Resolução, que autoriza a 
Prefeitura do Município do Rio de Janeiro a emitir Letras Finan
ceiras do Tesouro do MunicípiO - LFfM-Rio. destinadas ao giro 
da sua dívida mobiliâria, vencí:vel no 1° s-emeStre de 1995. 

Completada a fase de instrução da matéria, passa-se à dis-
cussão do projeto, em twno único. -

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. enceno a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto-vai à COD)issão Diretora para a redação fmaL 
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação fmal, que será 
lido pelo Sr. 1' Secretário. 

É lido o~eçuinte 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu. Presidente. 
nos termos do arl 48, item 28, do Regimento Interno. promulgo a segumte --- =-,= -- ~-~ -~ -

RESOLUÇÃO N' DE 1995 

_ . ~ A_~to~ª--a Pre~e!_t~!~_~un_~_cipal do Rio de Ja
neiro a emitir, através de ofertas pílhlicils,-Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Muoiápio do Rio de Janei
ro- LITM-Rio, destinadas ao giro de sua dívida mo
b.iliária, vencível no primeiro semestre de 1995. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É a Prefeib.lra Municipal do Rio de Janeiro. nos ter

mos da Resolução n' 11, de 1994. do Senado Federal, autorizada a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município do Rio de Ja
neiro - LFTM-Rio, destinadas ao giro de sua dívida mobiliãria. 

- vencível no primeiro semestre de 1995. 
Art. ZOA emissão autorizada no art. 1° será realizada nas se· 

guintes coodições: 
__ a) quantidade: a ser defmida na data de resgate dos títulos 

a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucio
nal n°3; 

• b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro

LFT, criadas pelo Decreto-Lei n° 2.376, de 25 de novembro de 
1987; 

d)prazo; 
- SEUC: até cinco anos; 
--CETIP: até um mil, setecentos e seis dias; 
e) valor nominal:-
- SEUC; R$1,00 (um real): 
- CETIP: R$1.000,00 (um mil reais);(*) 
(*)o uso do P.U. em unidade de milhar pela CETIP implica 

divisão da quanlidade por 1000 (um mil inteiros) por ocasião da 
rolagem; 

f) alricterís_ticas dos titulos a serem substituídos: 
-SEUC: -

Título Vencimento Qujpttidade 
681447 01.()3.95 1.168.930.885 
681447 01.04.95 1.271.459.978 
681447 01.05.95 1390.321.960 
681445 01.06.95 1.537.673.368 
Total 5368.386.191 

-CETIP: 
Título 
680702 
680702 
680730 -

Vencimento 
01.02.95 
01.02.95 

- 01_.03.95 

Quantidade 
60,000.000.00-

50.100.000.000 
60.000.000.000 
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680730 
680761 
680761 
680791 
680891 
680822 
6&0822 

01.03.95 
01.04.95 
01.04.95 
01.05.95 
01.05.95 
01.06:95 
01.06.95 

50.100.000.000 do RegimeniO Interno. 
60.000.CXX).()()() Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
50.100.CXX:).(:;oo Passa-se à discussão do projeto. em turno único: (Pausa.) 

_ 60.(XX:>J:X)Q.000 Não hav!mdO quem peça a palavra, encerro a discussão. 
50.100.000.000 Em votaÇão. 
60.000.0CIO.OOO Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penilariecer sen: 
5o.1oo.ooo:ooo tados. (Pausa.) · 

Total 550.5oo.ooo:oo6 - - Aprovado. 
g) previsão de colocação e vCnCimeiifo dos títulos a se- A matéria vai à sanção. 

rem emitidos: 
-SEUC: 

Colocação 
01.03.95 
03.04.95 
02.05.95 
01.06.95 

Vencimento 
01.03.99 
01.04.99 
01.05.99 
01.00.99 

Título 
681461_ 
681459 
681460 
681461 

Data-Base 
01.03.95 
03.04.95 
02.05.95 
01.06.95 

CETIP 
Colocação Vendmeoto Titulo Data-Base 
01.0295 01.02.97 680731 01.02.95 
01.0295 01.02.97 680731 01.02.95 
01.03.95 01.03.97 680731 01.03.95 
01.03.95 01.03.97 680731 01.03.95 
01.04.95 01.04.97 680729 01.04.95 
01.04.95 01.04.97 680729 01.04.95 
01.05.95 01.05.97 680730 - 01.05.95 
01.05.95 01.05.97 680730 _01.05.95 
01.06.95 01.06.97 680731 01.06.95 
01.06.95 01.06.97 680731 01.06.95 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas. nos ter
mos da Resolução n• 565. de 20 de setembro de 1979, do Banco 
Central; 

i) autorização legislativa: Lei n• 1373, de 26 de janeiro de 
1989, e Decreto n• 8355, de 26 de janeiro de 1990. 

Art. 3° A au~ão concedida por Esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias. a contar de sua 
publicação. 

Art. 4° Esta Resolução. entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig1les) ~ Aprovado o 
projeto e estando a matéria em regime de urgência. passa-se à ime-
diata apreciação da redação fmal. · 

Em discussão a redação ftnal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encenu.a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen· 

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (c:hagas Rodrigues)- Irem 42: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N•37,DE 1994 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei da 
Cámaia n• 37, de 1994 (n• 4.150/93; na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente daRepública, que dá 
nova redação ao art. 1 o da Lei D0 6.567, de 24 de setem
bro de 1978, alterado pela Lei n• 7312. de 16 de maio 
de 1985, tendo 

Parocer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
João França, em substiruição à Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura. • 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordiná
rias para reCebimento de emendas, nos termos do art. 235, n. "d", 

É o se~inte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 37, DE 1994 
(N° 4.1501)3, na Casa de origem) 

(De inicíativa do Presidente da República) 

Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 6.567, de 
24 de setembro de 1978, alterado pela Lei n° 7.312, 
de 16 de maio-de 1985. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O art. 1° da Lei n° 6.567. de 24 de setembro de 1978. 

alterado pela1,ei ri~73_12, de 10 de nlaio de 1985, passa a vigorar 
com a seguinte redação: -

"Art. 1° Poderão ser aproveitados pelo regime de 
licenciamento, ou de autorização e concessão, na fonna 
da lei: 

I - areias, cascalhos e saibros para uÜlizaÇãO ime-
- diata oa construção civil. no preparo de agregados e ar

gamassas, desde que não sejam submetidos a processo 
industria] de beneficiamento, nem se destinem como 
matéria-prima à indústria de transformação; 

II - rochas e outras substâncias mineraiS. ·quando 
aparelhados para paralelepípedos, guias, saijetas, moirõ-
es e afins; -

III- argilas usadas no fabrico de cerâmica verme-
lha; 

IV- IOCbas, quando britadas para Uso imedíaro na 
construção civil e os calcários empregados cOmo correti
vO de solo na agriculn.ua. 

Parágrafo único. O aproveitamento das substán
_cias minei-ais referentes neste artigo fica adstrito à áreã 
máxima de 50 hectares." 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de ~;ua publicação. 
Art. 3° Revoga-se o art. 12 da Lei n°6567, de 24 de setem

bro de 1978. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - As matérias 

constantes dos itens 1 a 17 e 38 a 40 ficam adiadas por falta de 
quorum qualific3.?o em plenário. 

São os seguintes os itens adiados: 

-1-
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 44, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos tertnOs do • 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo D0 44, de 1993 (n° 250193 na Câmara dos 
Deputados), que aptOva o ato que renova a permissão da 
Rádio Independente Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqúência modulada na cidade de 
Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul. tendo __ _ 

_Pareceres, proferidos em Plenário,-erii substitt.Ji
çãn à ComiSsão de- Educação: 
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~1° pronunciamento: Relator: Senador Amir 
Lando, favorável ao projeto; , 

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

-2-

PROJEfO DE DECRETO LEGISLA_TIVO 
N" 45, DE I 993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
an. 375, Vill. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo D0 45, de 1993 (o.0 253193. na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Capinzal Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda méJia na Cidade de Ca
pinzal, Estado de Santa Catarina , tendo 

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

~IQ pronunciamento: Relator: Senador Amir 
Lando, favorável ao projeto; 

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

-3-

PROJErO DE DECRETO LEGISLATIVO. 
N' 46, DE 1993 

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

Votação. em tumo úniCo. do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 46, de 1993 (n' 248/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Fraternidade Ltda.. para expio~ ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência mOdulada na 
Cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em subStffii.ição à 
Comissão de Educação: , 

-1° pronunàamento: Relator: Senador Alvaro 
Pacheco, favorável ao projeto; 

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

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 48, DE I993 -
(Incluído em Ordem do Dia. nos tenrios-dO 

art. 375, Vill, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 48, de 1993 · (n' 164193, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renOva a·permiSsão 
da Rádio Jornal do Brasil Lt.da. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqUência inOdulada na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro , 
tendo 

, Pareceres, proferidos em Plenário; Relator: Sena
dor Aureo Mello, em substituição à Comissão de Edu· 
cação: 

-l0 pronunáamento: favorável ao projeto; _ 
-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos 

e p_!?cecli~n_tos ~ncerfientc?s ~_proposição. _______ _ 

-5-
PROJEfO DE DECRETO LEGfSLA TIVO 

N'49,0E 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

an:·J?5, VID, do Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo nQ 49, de 1993 (n° 273/93. na Câmara àos 
Dep..atados), que aprova o ato que renova a permissão da 
Rádio Litoral Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüêo.Cia modulada na Cidade de Os& 
rio, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, em substitui
çãO-à COili.iSsão de Educação. 

-IQ pronunciamento: Relator. Senador Amir 
Lando, favorável ao projeto: 

-2--11' pronunciamento: Relator: Senador Ney Ma
ranhão, pela regularidade dos atos e procedimentos con
cernentes à proposição. 

-6-
PROJEfQ DE DECRETO LEGISLATIVO 

N'50, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia. noS termos 00 

art. 375, Vill, do Regimento Interno) 

V~taçio, em nl~o úni~o.- do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 50, de I993 (n• 277/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a outorga defe
rida ao Sistema Nova Era de Comunicação Ltda... para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na-Cidade de B0rraz6polis, Estado do Paraná • tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. 
Senador José Eduardo, em substituição à Comissão de 
Educação. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 52, DE I 993 
(Incluído em Ordem do Dia-, nos termos do 

art. 375, Vill, do Regimento Interno) 

_ Votação, ~m tuil]_o _ ú!Jlco_! do_ Projeto de Decreto 
Legislativo n• 52, de 1993 (n' 246/93, na Câmara dos 
Dep.Itados), que aproVa o ato qUe renova a-Concessão 

_ ootorgada à Rádio Grande Lago Ltda. para explorar ser
- Viço- de iadiodifusão sonora em onda média na Cidade 
. de Santa Helena. Estado do Paraná , tendo 

Pareceres favoráveis, pioferidos em Plenário, em 
-substituiçãO à Comis_são de Edu_ca~o: 

-IQ pronunciamento: Relator. Senador Ney Ma-
ranhão; -- -

-2° pronunciamento: Relator. Senador Affonso 
Camargo, pela regularidade dos atos e procedimentos 
cpn~entes à_ proposição. 

-8-
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 55, DE I993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, Vill, do Regimento Interno) 

Votação, e,;. turno únicó, do Projeto de Decmo 
Legislativo n' 55, de 1993 (n' 267/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Paquetá Empreendimentos Ltda- para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cí~ ' 
- - - - - ---

6I 
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dade de Floriano, Estado do Piaui, tendo 
Parecer favorável, proferido em PlenáriO, Relator. 

Senador Ney MaraDhão, em substituição à Comissão de 
Educação. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"7, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia-nos termoS dó 

art. 375, vm, do Regirilenlo Interno) 

Votação, em b.lmo único. do Projeto de. Decreto 
Legislativo n• 7, de 1994 (n• 308/93, na Câmam dos De
putados), que aprova o ato que tenova a outorga deferida 
à Rádio CUltura de Timbó Lida., para explorar setviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Timbó, Estado de Santa Catarina , tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de 
Educação. 

-lO-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 9, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, vm, dO Regimenlo Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo_n• 9, de 1994 (n• 30U93, na Câmam dos De
putados), que aprova o ato que renova a concessão ou
torgada à Rádio e TV Tapajós Uda, para explorar servi
ço de radiodifusão de soos e imagens (televisão) na Ci
dade de Sanlal'ém, Estado do Paní, tendo 

Parecer favorável proferido em Plenário, Relator: 
Senador Din:eu Carneiro, em substituição à Comissão 
de Educação. 

-11-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

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

art. 375, Vlll, do Regimenlo Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 10, de 1994 (n" 297/93, na Câmam dos 
Deputados), que aprova o ato que outoiga pemússão à 
fundação Pe. Urbano Tbiesen para executai setviço de 
radiodifusão sonom em freqüEncia modulada, com fins 
exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Ham
burgo, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Pl..iliio, em 
substituição à Comissão de Educação. 

-1° pronunciamento: Relator= Senador Joio 
França. favorável ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator. Senador Meira. Fi
filo, pela regularidade dos atos e procedimentos concer
nentes à proposição. 

-12-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" II, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em bJmo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 1!, de 1994 (n" 265/93, na·C!.mara dos 
Deputados). que aprova o ato que renova a permissão 
ou~rgada à S.A. RâdioVerdes Ma=, para explorar ser-

viço de radi<Xlifusão sonora em freqüência modulada na 
Cidade de Fortaleu, Estado do Ceaní, tendo 

Parecer favorável proferido em Plenário, Relator. 
Senador Din:eu Carneiro, em substituição à Comissão 
de Educaçio. 

-13-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 12, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, Vlll, do Regimenlo Interno) 

Votáçio. em turno 6ni00: do Projeto de Decreto 
Legisl.!!tivo n• 12, de 1994 (n" 319/93, illfC!.mara dos 
Deputados), que aprova o ato que outoiga petmissão à 
Fundação CUltural Cruzeiro do Sul para executar setviço 
de radiodifusão sonom em freqüência modulada na cida
de de Sorocabo, Estado de São Paulo , tendo 

Pareceres favom.veis, proferidos em Plenário. Re
lator: Senador Meira Filho, em substituição à Comissão 
de Educação: 

-1° pro~undamento: favocável ao projeto; 
-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos 

e procedimentos concernentes à proposição. 
- - ----- --

-14-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"lS, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 315, Vlll, do Regimenlo Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 18. de 1994 (n• 252193, rurC!.mara dos 
f>ret:utados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Araguaia Lida. para explorar setviço 
de radiodifusão sonora em onda média ~- Cidade de 
Aragwúna. Estado do Tocantins , tendo . 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão 

. pe Educação. 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 19, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos teiDlOS do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 19, de 1994 (n" 254193, na C!.mara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
ou!OIJ!ada ii TV Tocantins Lida. para explorar setviço de 
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de 
Anápolis, Estado de Goiás , tendo 

Parecer favorável proferido em Plenário, Relator: 
Senador Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão 
de Educaçio. 

-16-
. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"23,DE 1994 
(Em regime de urgéncia. nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimenlo Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 23, de 1994 (n" 327/93, na C!.mara dos 
Dep.1tados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Montanhês de Botelhos Lida. para 
explorar ~iço de radiodifusão sonora em onda média 
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na Cidade de Botelhos. Estado de Minas Gerais, tendo 
Parecer favorável, pr-oferido em Plenário, Relator. 

Senador Henrique Almeida, em substituição à Comissão 
de Educação. 

-17-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 24. DE 1994 
(Em regime- de urgência, nos termos do 
art. 375. vm. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 24, de 1994 (n• 328/93. na Câmara dos 
Deputados). que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação -de Ensino Superior do V ale dO Sapucai para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, com fms exclusivamente educativos, na cida
de de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais , tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: 
Senador Lucidio Portella. em substiwição à Comissão 
de Educação. 

-38-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 13. DE 1991- COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 13. de 1991 - Complementar (n° 223/90-
Complementar, na Casa de origem), que regulamenta o 
§ 2° do art. 171 da Constituição Federal, dispondo sobre 
a edição e o processo legislativo das medidas provisórias 
previstas no art. 62 da Constib.Jição Federal, e clã outras 
providências, tendo 

Pareceres, sob n"s 49 e 88, de 1991. da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1° pro

nunciamento: favorável ao Projeto, com as Emendas de 
n% I a 4 - CCJ I que apresent~ r pronunciamento: 
contrário às Emendas de n% 5 a 17. de Plenário. · 

-39-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N" 125, DE 1991-COMPLEMENTAR 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172. I. do Regimento Interno) 

Votação. em tumo único, do Projeto_de Lei da 
Câmara n• 125, de 1991 - Complementar (n• 60/89· 
Complementar, na Casa de origem). que disciplina os li
mites das despesas com o funcionalismo público, na for
ma do art. 169 da ConstiWição Federal, tendo 

- Parecere~ pmferidos em Plenário, em substilllição 
à Comissão de Al>suntos Econômicos. Relator. Senador 
Mei.ra Filho, 1° pronunciamento: favorável ao Projeto; ZO 
pronunciamento: favorável à emenda de Plenário. 

(Dependendo de parecer sobre as emendas apre
sentadas perante a Comissão) 

-40-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N•z7, DE 1991-COMPLEMENTAR 

Votação, em tumo único, do Projel<> de Lei do Sena
do n• II. de 1991 - Complementar. de autoria do Senador 
Mansueto de Lavor, que regulamenta o § 3• do art. 192 da 
r..onstiluição Federal. que dispõe sobre a cobtança dejnus 
reais máximas,e dá outms providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Ney Maranhão, em substiwicão à Comissão de 

Assuntos Eoonômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi· 
dêncía retira, nos termos do ari. 175, e, do Regimento Interno, 
as matérias constante!; do itens 18 a 25, 29.10. 32 a 34, 36. 37,-
41.43 a 49. 

São as seguintes as matérias retiradas: 

18 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 62. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 
art. 375, Vill. do Regimento Interno) 

Discussão. em turno único, do Projeto de De;-. 
creto Legislativo n° 62. de 1993 (n° 268/93. na Câma
ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à SOCIEDADE RÁDIO VILA 
REAL LTDA .• para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Cuíabá, Estado 
de Mato Grosso. (Dependendo de parecer da Comis
são de Educa~ão.) 

19 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 64, DE !993 

(Em regime de urgêilcia, nos termos do 
art. 375, Vill, do Regimento Interno) 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decre_to 
Legislativo n• 64, de 1993 (n• 275/93. na Câmara dos 
Depilados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARA
NAENSE SI A para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na cidade de Londrina, Esta
do do Paraná. (Dependendo de parecer da ComiSsão de 
Educação.) 

- .20 -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N•69,DE !993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 69, de 1993 (n° 3!3NJ,na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que ootorga petmissão à 
RÁDIO MARIANA LTDA. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Mariana. Estado de Minas Gerais. (Dependendo de pare-
cer da Comissão de Educação.) · 

21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"8, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 

art. 375. Vlll, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 8. deJ994 (n• 303/93. na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a per
missão outorgada à RADIO CUL 11JRA DE PAULO 
AFONSO LTDA .. para explorar serviço de rndiodifu
são sonora em freqüência modulada na cidadç de Pau
lo Afonso,_ Estado da Bahia. (Dependendo de parecer 
da Comiss,!o de Educação.) 
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22 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N-20, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 

art. 375, vm. do Regimcoto Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 20, de 1994 (n• 266193, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à REDE NOVA 1ERRA DE RADIODJFU. 
SÃO LTDA., atualmente denominada REDE PÊNIX 
DE COMUNICAÇÃO LIDA., para explorai SOIViço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade 
de São José dos Pinhais, Estado do Paraná. (Depend· 
endo de parecer da Comissão de Educação.) 

23 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N'2l.'DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 

art. 375, Vlll. do Regimento Interno) 

Disrussão, em tumo únioo, ·do Projeto de Deaeto 
Legislativo n• 21, de 1994 (n• 292193, na Câmara dos IJe.. 
pu_.tados), que aprova o ato que renova a permissão da FM 
RADIO INDEPENDENTE DE ARCOVERDE LTDA.. 
para explorar serviço de radiodifusão sroom em freqUência 
wxlulada na Cidade de Aro:werde, Estado de PemamOOoo. 
(DependendÕ de J>I11'C"C da Comissão de Educação.) 

24 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N-26, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos temios do 

art. 375, vm. parágrafo único, do 
Regimentolntemo) 

Discussão. em rumo únioo, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 26, de 1994 (n• 344193, na Câmara dos 
Dc;futados), que aprova o ato que rutorga permissão à 
RADIO CAMPOS DOURADOS FM LTDA. para ex· 
piorar setviço de radibdifusão sonom em f~ência mo
dulada na Cidade de Medianeira, Estado do Paraná.. (IJe.. 
pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 

2S . 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N-39, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 

art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Discussão. em tumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 39, de 1994 (n• 296193, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que rutorga permissão à 
RÁDIO SERRA NEGRA FM LTDA., para explorar ser· 
viço de radiodifusão sonora em freqüência -niodulada na 
Cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. (Depend· 
endo de parecer da Comissão de Educação.) 

29 
PROJETO DE LEI DA CÃMARA 

N" 233, DE 1993 
(Em regime de UtEência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Lei da Câmara n' 5, de 1991, e 
Projeto de Lei do Senado n' 20, de 1992) 

_ Disa.lssão, em rumo únicO, do Projeto de Lei da 

Câmara n• 233, de 1993 (n• 3.126/92, na Casa de ori· 
gem), que acrescenta § 5° ao art. 461 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, integrando ao salário, para to
dos os rms .. o adicional notumo pago habitualmente. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Sociais.) 

30 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 20, DE 1992 

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

(Tramitando e:m conjunto com os 
Projetas de Lei da Câmaran's5, de 199!, 

e 233, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n• 20, de 1992, de autoria do Senador Nel· 
son Wedelcin, que dá nova tedação ao art.. 73 e Seu § 
2', da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
(Dependendo 'de parecer da Contissão de Assuntos 
Sociais.) 

32 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N" 117,DE 1994 . 

(Incluído em Ordem do Dia nos lermos do 
art. 336, b, do Regimento InlemO) 

Discussão, em rumo único. do Projeto de Lei da 
Câmara n• 117, de 1994 (n• 4.151193, na Casa de orl· 
gem), qiie allira dispositivos de Decreto-Lei n• 227. de 
28 de fevereiro de 1967. (Dependendo de pareceres das 
Comissões de Assuntos Sociais e de Serviços de lnfra. 
Estrutura.) 

33 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N" 136, DE 1994 

(lnclnldo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 136, de 1994 (n• 4.80l/94, na Casa 
de origem), que Cria e trllnsforina, no quadro per
manente de pessoa da Secretaria do Tribunal Re
gional do Trabalho da 6• Região, os cargos que 
menciona e dá outras providências. (Dependendo 
de parecer da ComissãO de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

34 

OFÍCIO N" snz, DE 1994 

(Em regime de Uigê!ICia, nos tennos do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

- - -

Oficio n• S/72, de 1994, do Senhor Presiden· 
fe do Banco Central, encaminhando ao Senado Fe
deral solicitação do Governo do Estado de Sio Pau
lo, relativa ao pedido de emissão de Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado de Sio Paulo- LFfP, 
destinadas à liquidação de precat6rios judiciais. 

-(Dependendo de parecer da Comissio de Assuntos 
Econômicns.) 
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31; 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 122, DE 1993 

(Em regime de urgência DO!: termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto coo:i_O ___ _ 

Projeto de Resoluçio n" 94, de 1994) 

Discussão, em tumo único, do f"'i.uj&O de Resoh'
çio n• 122. de 1993, de autoria do Senador Marco Ma· 
ciel. que cria a ComisSão de Ciência t. Tecnologia {De
pendendo de pam:eres das Comissões de Constituição, 
Justiça e CldadaoU. e Dlr<Wra.) 

37 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 94, DE 1994 

(Em rcg:irile de urgência nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunlO com o 

Projeto de Resoluçio n• 122, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu· 
çio n• 94, de 1994, de autoria do SenadorCouti.ohoJor· 
ge, que altera o Regimento Interno do Senado Federal, 
transfonnando a Comissão de EducaçiO em Comissão 
de Educação, Ciência e TecílOlogia. (Dependendo de po· 
tu:eres das Comissões de Constituição, Justiça. e C ida· 
danla e Dlretora.) 

41 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 151, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno) 

DisCussão. em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 151, de 1992 (n• 1.002, na Casa de ori· 
gem), que dispõe sobre a extinção da contribuiçio 
sindical a que se referem os arts. 57t Jl591 di Co!lSO
lidaçio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
Lei n° 5.452, de }0 de maio de 1943 e dá outras provi
dências, tendo 

Parecer proferido em Plenmo, Relatqr. Senador 
Eduardo Suplicy, favorável ao Projeto, com emendas n'1o 
I e 2, que apresenta, em substituiçio à Comissão de As
suntos Sociais. (Dependendo de parecer soln a emenda 
n• 3, de Plenmo.) 

43 

PROJEfO DE LEI DO SENADO 
N"232,DE 1991 

(lncluido em Ordem do Dia nos tennós do 
art. 254, parágrafo único, do Regimento Interno) 

Discussão,-·em ·turno úniCo;-do-Projeto de Lei do 
Senado n• 232, de 1991, de autoria do Senada Jutaby 
Magalhães, que autoriza o Poder Executivo a defmir as 
terras indispensáveis à preservação ambiental, integran· 
tes dos bens da Uniiio e dos Estados, na forma do art. 
23, VI e VU. combinado com o art. 24, VI. da Constitui· 
çio Federal, tendo 

Parecer contrário, proferido em P1enmo, Relator. 
Senador Roo.an Tito, em substituição à Comissão de As
SUJdos Sociais. 

· .. ' ,: \ ..... ~· ', \ .4lt 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" 11, DE 1994- COMPLEMENTAR 

DiscuSsão, em tum o único,-do Projeto de Lei do 
Senado n° 11, de 1994-Complementar, de autoria do Se· 
nador Marco Maciel, que dispõe sobre fontes de recur· 
sqc .Pç Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, e dá outtás providências, tendo -

Par<cer sob n• 227. de 1994 da Comissãó de 
-- k:suntos Econômicos, favoráVel ao Projeto 

COill emendas 1 e 2-CAE, que apresenta. 

45 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 73, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Jutaby Magalhães, que 
dispõe sobre isenção do imposto de renda para bolsas de 
estudos de médicos residentes e remuneração de estu
dantes em está_gio para complementação de esbldos uni· 
versitários. (Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Econômicos.) 

46 
MENSAGEM N"314, DE 1994 

Escolha de Autoridade 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 281 do Regimento Interno) 

DiscusSão, em tunio único, do Parecer n° 237, de 
1994, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobie a Mensagem n• 314, de 1994 (n• 899194, na ori· 
gern), de 24 de outubro do corrente ano, pela qual o Se
nhor Presidente da República submete ã deliberação do 
Senado a esoolba do Senhor VALDIR RIGHETTO, para 
exercer o cargo de Ministro Togado do Tribunal Supe
rior do Trabalho. 

47 

MENSAGEM N"349, DE 1994 
Escolha de Autoridade 

(lncluldo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 281 do Regimento Interno) 

Discussio, em turno único, do Parecer n° 236, de 
1994, da Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania 
sobie a Mensagem n• 349, de 1994 (n• 9911V4, na.·oric 
gem), de li de junho do oonente ano, pela qual o Se· 
nhor Presidente da República submete à deliberação do 

_Senado a escolha do Senhor EDSON RODRIGIJES· 
c-~=~ CHAVES para exen;er o cargo de Conselheiro do Conw 

selho AdminiStrativo de Defesa Económica. 

48 

MENSAGEM N" 376, DE 1994 
Escollia de Autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer D0 289, 
de 1994, da Comissão de Assuntos Económicos sobre 
a Mensagem n• 376, de 1994 (n• 1.125/94, na ori· 
geni), de 8 de dezembro do corrente ano, pela qual o 
Senhor Presidente da República su~ete à delibera
çio do Senado a escolha do Senhor PERSIO ARIDA 
para eXercer o cargo de Presidente do Banco Central 

· do Brasil. _ 
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49 
MENSAGEM N" 393, DE 1994 

Esoolba de Autoridade 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Parecer n° 330, de 
1994, da Comissão de Assnntos Eoonômioos sobre a 
Mensagem n• 393, de 1994 (n• 1.186194 , na origem), de 
21 de dezembro do corrente ano, pela qual o Senhor Pre· 
sidente da República submete à deliberação do Senado a 
escolha do Senhor FRANCISCO LAF AIETE DE PÁ
DUA LOPES, para exen:er o cargo de Diretor do Banoo 
Central do BlliSil. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - As malérias 
constantes dos itens 26 a 28 têm sua votação adiada por falta de 
quorum. 

São os seguintes os itens adiados: 

26 
PROJErO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 45, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia noS tetmos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

Votação, em turno dniCo, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 45, de 1994 (n• 222/92, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo_ Ortográfico 
da Língua Portuguesa, assinado em Lisboo, em 16 de 
dezembro de 1990, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: 
Senador Josaphat Marinho, em substituição à Comissão 
de Relações Exteriores e Del'esa NadonaL 

27 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJErO DE LEI DO SENADO 
N" 179,DE 1990 

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

Votação, em turno único, dO Substirutivo da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado n• 179, de 1990 (n• 
202191, naquela Casa), de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que dispõe sobre o n:gim.e de presta
ção de serviços públicos pela iniciativa privada, previsto 
no art. 175 da Coostituição, e regula a concessão de obra 
pública, tendo 

- Parecer proferido em Plenário, Relator. Senador 
José Fogaça, em substituição às Comissões de Consti
tuição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômi· 
cos, favorável ao Substirutivo da Câmara, com requeri
mentos que apresenra. (Dependendo de parecer da Co
ntissão de Serviços de Infra-Estrutura.) 

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N°5, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos tennos do 

art. 336, b, do Regimento Interno} 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Lei da Câmara n°233, del993, e 
Projeto de Lei do Senado n• 20, de 1992) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 5, de 1991 (n• 4.796190, oa Casa de origem), 

- aue dispôe sobre o trabalho no tu mo e dá outras provi-

dências, tendo 
Pareceres favoráveis, proferidos em Pl.t::nário. em 

substituição às Comissões 
- - de Assuntos Sociais, Relator: Senador Couti

nho J~e. favorável. nos termos do substitutivo q.te 
apresenta; e 

- Assuntos Econômicos, Relator. Senador Man
sueto de Lavor, favorável, nos termos do substitutivo 
apresentado em Plenário. 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Proouncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~s e 
Srs. Senadores, o tema que boje abordo ainda ontem foi levantado 
pelo nobre Senador Ronan Tiro e merece que, todos os dias, al
guém desta Casa di.scon:a sobre uma das vertentes dessa profunda 
e grandiosa injlstiça que se busca aplicar ao Presidente desta Casa 
e Presidente do Congresso Nacional, Senador Humberto Lucena. 
Todos os que convivem com S. Ex• sabem quão gigantesca é essa 
fujlstiça.. e passo aqúi a relacionar alguns itens relaciooados ao seu 
aspecto jur!dioo. 

A proibição de utilizar publicações da Gráfica, oontida na 
Coosulta n• 14.404, de 28-6-94, do próprio TSE, refere-se apenas 
ao peóodo da "campanha eleitoral••. do candidato. evidentemente. 
Já a sentença do TSE, desde a ementa. refere-se ao· ano eleitoral, 
violando, portalllo, normas estabelecidas pelo próprio Tnlmnal. 
Trata~ se. pois, de um clamoroso erro jldicial de inace:itãvel inj.lsti~ 
ça conll.'a o Senador Humberto Lucena. 

O processo de Humberto Lucena 6 de 18 de fevereiro de 
1994; a defesa apresentada pelo Senador é também de fevereiro de 
1994; e a convenção que o indicou candidato oc:oneu em 31 de 
maio de 1994. A Resolução do TSE fala em candidato, o que s6 
existe após a convenção. A proibição de utilizar publicações da 
Gtãfica, contida na Coosulta n• 14.404, de 28-6-94, do próprio 
TSE. refere~se apenas ao periodo de campanha eleitoral do candi~ 
dato. p Senador Humberto Lucena não era candidato nessa 6poca. 

Há uma questão preliminar de importincia fundamental no 
caso em tela. O Ministro Marto Aurélio, examinando a questão de 
se o recurso ordinãrio OOrltra a decisio do Tribunal Regional Elei
toral, favorável ao Senador Humberto Lucena. se deu em prazo há
bil ou não, oonclui que o Ministério Públioo recorreu quando o 
prazo para t.anlO já havia passado, incommdo, pois, em afronta à 
coisa julgada, o que 6 vedado pela Constimição. Ou seja: o recurso 
está viciado âC incotlStitucionalidade. Quanto ao assunto. assim se 
manifestou o douto Juiz supracitado: · 

O meu convencimento sobre o tema, repito, de
corre da circunstância de o Ministério Público haver 
ap;>sto a assinatura no ac6rdão em data anterior aos três 
dias do p1'WJ recursaL com o que se tomou induvidosa a 
ciência inequivoca do que foi decidido. Assentadas a 
premissa e a passagem do tempo sem a protocolação 

- -oportuna do recurso, concluo pela incidência da preclu~ 
são maior. O que decidido pela Corte de origem tran .. 
sitou em julgado, e, portantoJ sob pena de violar-se o 
inciso XXXVI do rol das garantias constitucionais -
art. s• da Carta da República de 1988 -, não bá como 
proceder ao exame do meredmentoJ ou oão, do acór
dão da Corte de origem que impHc:ou a improcedên
<la da represeotação. 

Concluo, portanto, pela intempestividade e não 
conb~o o oidinário. (Grifo nosso) (Relatório do Minis-
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tro Marco Aurélio supra-referido, pág. 14. 

O inciso XXXVI da Constituição Feder~.] disp~: 

A lei não prej.ldicará o direito ildqui.cid '· o 2.to j;J
ridico perfeito e ã Coisa jUlgada. 

Dessa fonna. ao reconhecer o recurso oràm.4TI_o _ª'lui trata
do, o TriOOnal Superior Eleitoral desconheceu o fato de que a deci
são d.o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba jZ se havia i.Om&do 
coisa julgada, não cabendo mais dela recorrer, sob pena de se ferir 
o direito constitucional da parte, no caso, o nobre. Senador Hum
berto Lucena. 

Por ootro lado, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, é im
portante registrar que, como disse o acórdão reconiclo do TREIPB. 
"a propaganda eleitoral, quando efetívam.ente dirigida aos eleito
res, há de ser nítida, com objetivo claro. preciso, direto, a ftm de 
alcançar seu resultado. No caso em julgamento, houve tio-somen
te uma mensagem de um homem público, atnalmeDte exercendo o 
cargo de Presidente do Congresso NacionaL que, nessa condição, 
piocurou desejar indistintamente ao povo brasileiro f6 e esperança 
no ano de 1994,-na expectativa de uma silda pam a grave crise 
econômica e social que assolava o nosso Pais. 

Ora. se a confecção de um simples calendário, com votos de 
um Ano Novo melhor. pOO:e ser considerado abuso de pOO:er de au
toridade, uma vez mdicalizada essa inteipretação. seria legítimo o 
entendimento de que o parlamentar, uma vez candidato à ~lei
ção, deveria se afastar do exerclcio do mandato, pois a utilização 
dO gabinete parlàmentar e sua eslrllttlra material e huJD8.D8-, o aces
so à Voz do Brasil, entre outrns prerrogativa&. i::oofiguraria o uso 
indevido dessas prerrogativas. 

Ocorre que, como é sabido, hem a Constituição Federal, 
nem a legislação infraconstibJcional, exigem do parlamentar o 
afastamento do eXen::ício do seu mandato quando candidato à ree-
leição ou a rutro cargo eletivo. --- _ : - ___ - -- _ 

Importante também ressaltar que o Senador HUMBERTO 
LUCENA não fez imprimir os calendários em questio.apenas no 
ano de 1993. Em verdade, o ilustre Parlamentar vem fazendo uso 
da sua quor.a na Gráfica do Senado Federal para. a confecção de ca
lendários desde 1987 e, sucessivamente. nos anoc de 1988, 1989, 
1990, 1991 e 1992 e, fmalmente, em 1993. (Tal fato consta do Re. 
Ia tório do Ministro MARCO AURÉLIO, por ocasião do julgamen. 
to da matéria ao Tribunal Superior Eleilonll, à p.6.) Ora, isso vem 
demonstrar que a feitura e distribuição dos calendários nio tinham 
objetívos de propaganda eleitoral. mas apenas. a: repeti_ção corriM 
queira, pois, e~istente desde 1987, do uso de prexrogativa eXtensi
va a textos os membros do Congresso Nacional _ 

AdemJiis, é preciso recordar que, na ocasião da confecção 
dos calendários, ocorrida no mês de dezembro de 1993, bem como 
da sua distribuição. o Senador HUMBERTO LUCENA não era 
ainda candidato, e a lei com base na qual se pediu a inipugnação 
da sua candidatura exige que o impugnado seja candidato. Com 
efeito, diz o caput do art. 22 da Lei Complementar n° 64: 

Art. 22. Qualquer partido poHtico, coligação, can
didato ou Ministério Público Eleitoral poderá repre
sentar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregodor-Ge
ral cu Regional, relatando fatos e indicando provas, indí· 
cios e circunstâncias e pedir a abertura de investigaçio 
judicial para apurar o uso indevido, desvio ou abuso do 
poder econõmico ~ou do poder de autoridade, oo utiliza
ção indevida de veirulos ou meios de comunicação so
cial, em beneficio do candidato ou de partido poHtico 
( .• ) (Grifo nosso). 

O sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex• um aparte 
- -- - ----~-

O SL. f-rr.n) S,'fjJ.,SSt;.h~f._ .. , O~Jço V~ Ex" c~ rpuitc prazer. 
(} St .. li..Z.ur~"li l?:l!i.L•""'':k -· Nobn. Seuado~· Ney Sl1assuoa, 

pelo qu~ a.preenG:, V. Ex'· ~c~.'J& d~ ler o art. 22 da Lei Comp!e
m~nt.M n° 61!-, qt:e p.5n:ui~, a p&Yili: do -candidato ou da coligaç-ão, 

--solicitBt' investigã.Çãõ--judicial" ~.o Corregedor-Geral, aqui no ThE. 
·oo ao Conegedoi:'-R~p.;ioL'.z-1, p81"Z. que se instaure uma investigação 

-judicial. N"'ao é h:so? 
O sr..:. NEl' SUA.SGUl-!A. .. Exal.mlente. 
U Srt. ltVr=r. c RefiF.~•tds - Com Gase ne1;se dispositivo, 

quero commicar a V. Ex• q:;,.-. ..,_edi IlO meu Estado a instauração 
de uiD3 iovestizsçio judicial. Espero que o TriOOnal aprecie, após 
o recesso a que Sf .. e~JU.::go~;~, nos ~os da lei da ma_gistratura. Es
pero. entio, nessa cx:asiio, que aqueles que. fraudaram a vontade 
do povo sejam prcdamados inelegíveis e possam, naruralmente, 
durante três anos, expiar a falta que efetivamente cometeram, ma

-cularido a vontade do eleitorado cearense. 
O SR. NE'I' SUASSUNA- Muito obrigado pelo aparte. 

ilustre: Senador Mauro Benevides. 
Continuando. Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. também 

o caput do art. 45 da Lei n• 8.713/93 diz: 

Art. 45. É vedado, a partido e candidato, receber 
direta ou indi:retamente doação em dinheiro oo estimável 
em dinheiro, inclusive através de publicidade de qual
quer espécie( •• ) 

Aliás, como bem disse o Ministro DJNIZ DE AN
DRADA, por ocasião do seu voto no julgamento da ma
téria no Tribunal Superior Eleitoral (p. 53): "Tenho ~ 
para inim que os diSpOSitivos invocados não têm apli
cação ao caso. Bem ressaltou o ilustre patrono do re
corrido da tribuna, que, ao tempo da apontada dis
tribuição, não tinha o recorrido, ainda, a condiçãO de 
candidato, e na lei existente há referência expressa a 
candidato. 

Os candidatos surgem com a escolha feita pelas 
convenções. A pnSpria Leí n° 8.713, que aí está a reger 
as próximas eleições, nio disciplinou nenhum tema an
tes de ordenar a realização das convenções entre 2 de 
abril e 31 de maio. Depois, -sim, Vem a Tase dO regiStro. 
Começa então a propaganda". (Grifo nosso.) 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, é importante, ainda, 
registrar, a propósito, que o próprio Ministro MARCO AURÉLIO, 
Relator do recurso no Tribunal Superior Eleitoral, que votou pelo 
acolhimento da representação e pela impugnação da candidatura 
do Senador HUMBERTO LUCENA, mais adiante, ao apartear o 
Ministro CARLOS VELLOSO, adendou: 

Nós não temos nos ãutos elementos concretos 
conducentes à conclusão de que teria havido a distri· 
buição de calendários após a escolha do Senado[' 
como aondidato à reeleição~Pág. 56 dos autos) (Grifo 
nosso) 

Ora, com a mhima vênia do ilustre juiz, não nos parece ra
zoável. nem juridica, nem politicamente, que, uma vez que não 
restcu comprovada a distrib.üção dos calenJários em questão, se 
possa, com base na chamada 'lese da (probabilidade?) de abuso do 
poder de autoridade", impugnar a candidatura de quem quer que 

seja. Antes, em que se tratando_de direito político fundamental 
da cidadania, o díreito de pleitear cargo público eletivo nos parece 
ioafastável que qualquer restrição a esse direitO deva, necessaria
mente. ser cercada dos cuidados suficientes para não serem come
tidas injutiças.- -
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Daí, Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores. concluímos oue 
mesmo a Constituição (art. 102, I "}') admite que decisões judi
ciais já transitadas em julgado e que não mais caibam recursos te
nham sido objeto de injustiça. possam usar o instituto da ação res
cisória. Isso ocorre tanto no Cpdigo Pen~l como no Código Civil. 

Nas palavras de ANTONIO CLAUDIO DA COSTA MA
CHADO. em recente e festejado u::abalho. é cita9o. 

O fundamento juridico da rescindibilidade é o ví
cio forffial ou substancial da sentença como ato jurldico. 
Politicamente falando, o seu fundamento é a necessi
dade de reparar injustiças contidas em decisões tran
sitadas em julgado e prol'er a reestabilização das re· 
lações jurídicas." (Cf. "Código do Processo Civil in .. 
terpretado", Edição Saraiva, 1993, pág. 418. (Grifo 
nosso.) 

tra o Dep.Ilado do PT Paulo Renato Paim, que distribuiu material 
de propaganda durante a campanha eleitoral. Trata-se do Protocolo 
n' 28.211, de 2 de janeiro de 1995. O outro, coritra o Deputado 
José Alberto Fortunati, Líder do PT na _Câmara. é o Protocolo n° 
28.210, que deu. ·entrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Sul. 

PeÇo que essa relação- conste dos Anais dO." SenadO" por uma 
simples razão: ao punif, que se punam a todos - e são dezenas de
les- e que não se cometam injustiças; Sei que não há nada de ilí
cito no que fiZeram os Parlamentares, quando usaram sua cota per
mitida na Gráfica para divulgação dos seus lrabalhos. para os 
cumprimentos de final de ano ou. no caso de Humberto Lucena. 
para a publicação de um calendário. Há até uma razão que eu gos
laria de explicar: o pobre do Nordeste, que não faz compras. nem 
mesmo ·compras médias, não tein como ganhar um calendário. Nas 
casas humildes do sertão paraibano há nas paredes das salas oCo-

Sendo assim. se o próprio DireitO admite que decisões defi- ração de Cristo e o calendário. para que possam ter noção do dia 
nifívas ·ao Poder JudiciáriO sejam injUstas e prevê Instrumentos que está vivendo. Essa é uma tradição de todos os políticos nor
para coni.gir tais decisões. 0 CongressO- Nacional. igualmente. destinos e de quase todos os políticos brasileiros, praticada por 
pode e deve. pelos meios que lhe são própriOS, procurar corrigir anos a fio e que. agora, é citada cmno se Fosse um crime. 
decisões injUstas da Justiça. como é 0 caso da decisão que atingiu Faço esse relato, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, não 
0 Presidente do Congresso Nacional. cidadão probo, Senador cta -- para pedir a -cabeça de ninguém. Pelo contrário, faço-o para que se 
República, Dr. Humberto Lucena. anistiem a tOOos e para que possamos comparar isSo às- ações futu-

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, muitos desses argu- ras, que esperamos sejam de anistfu geral de um crime- parece até 
mentes foram utilizados num documento elaborado pelo Senador fronia- qtie não foi cometido. 
Antonio Mariz. l}.oje Governador da Paraíba. Utilizei_ Muitos deles O Sr. Jacques Silva- V. Ex• me concede um·aparte? 
para aqui relatar aos Senadores esse alinhavamento de idéias. Co- () SR~ NEY SUASS-UNA- Pois não. nobre Senador. 
obeço o Senador Humberto Lucena bá 40 anos~ é-uma vida. Com O Sr. Jacques Silva - Senadof Ney-Su3ssuGa, o Senado. 
53_ anos hoje, tinha eu 13 anos quando conheci Humberto Lucena em boa hora. entendendo a injustiÇa que foi Prattêada contra o Se
como, candidato, pela primeira vez, a oeputado-ESt2dllai,lá. cõm a nãdorHumberto Lucena. aprovou. porunanfuiidadeâos presentes, 
base na cidade de Bananeiras. interior da Piraíba. aquele projeto de anistia de que tive a honra de ser o primeiro 

Trata-se de um homem pobre. probo e correto. Lamenlavel- subscritor. Espero que a Câmara. também usando do bom senso, 
mente, uma parte da imprensa, mas não toda - tenho aqui muitos venha aprovar o Projeto, até porque, como citcu V. Ex•, muitos 
artigos da imprensa paulista, paraibana. enfim, da imprensa de vá- ilustres Parlamentaies do PI'. que boje estão leVantando a resistên
rios Estados. que fazem justiça a Humberto Lucena-. encarregou- cia na Câmara contra o Projeto, usaram -a Gráfica do Senado para 
se de fazer uma imagem de Humberto Lucena que não é a real. imprimir boletins, livros, discursos etc. E usaram até mais~ os bo
Humecto, -com mais de 40 anos de vida pública. é um homem po- letins são feitos continUamente; bOletins que contêm a sigla, bole
bre; é um homem respeitado; é um homem gue o povo do seu Es- tios qÚe contêm cenas de comícioS:Evidente~te. isso é um ape-
tado. que JXX!e julgar bem, sempre o reconduz, nas suas candidabJ- lo ao eleitorado. Mas para eles é dife!ente: é preStação de COntas; 
ras, aos cargos que pleiteou. __ nãO é gasto público. Este fato, para eles, não representa uso do di-

Essa parte -da imprensa terminou criando quase que uma nheiro p.íblico em benefício de campanha eleitoral. Espero que ra
imagem perfeita daquela peça de Luigi Pirandello: "Assim é se Ibe ciocinem melhor e entendam que realmente eles têm o direito de 
parece". Terminaram fazendo com que Humberto Lucena pareces- publicar. Se o fizeram. fizeram-no dentro de sua cota, como o fez 
se um corrupto. e todos nós sabemos que S. Ex a não é. também o Senador ""umberto Lucena. Mas que não sejam tão h i-

Na mesma situação de Humecto bá , ao que nos consta, cer- pócritas ao ponto de acharem que os ou-tros não têm pél6 menos 
ca de 190 Parlamentares - só Senadores_ são mais de 60. Consta inteligência mediana. V. Ex• tem razão quando, nesta tarde, defen
que dezenas de processos correm pelos Tribunais Eleitorais, al- de um homem da estirpe de Humberto l.J.Jcena. S. Ex• é, p::>r assim 
guns em situações muito mais graves do que_ a de H1.1mberto Luce-- dizer, o bode expiatório. Não sei por que esla campanha da im
na.. Eu citarei apenas alguns deles: existmn processos protocolados prensa contra. uma tradição de tantos an_os, se não temos uma ter 
e já em andamento, contra o Senador Alexandre Costa, contra a eleitoral perene, se toda vez em que bá uma eleição, elaboramos 
Governadora Roseana Samey, contra o Senador Cal-los Patrocínio; uma_ lei especifica- e aí o Tribunal Eleitoral vem e baixa resoluçõ
contra o Senador Gerson Camata; contra o Senador Magno Bace- es regulamentando-a- e que nessa lei estabelecem· se prazo dUe
lar em relação ao seu mandato de Deputado. Contra o Senador Na- rentes pam as proibfções. Temos uma proibição, por exemplo, na 
bor Junior. contra a Senadora Marluce Pinto, cóntrii ó Govemador qual um locutor de rádio ou apresentador de programa de televi
Antonio_ Mariz; contra o Deputado Paulo Paim. do PT do Rio -são; aO se· candidatar, a partir da data da escolha do registro da 
Grande do Sul; contra o Líder do PT, Deputado José _Fortunati; -- Cãitdiâantra; fica impedido de apresentar o seu programa, sob pena 
contra o Deputado Moroni Torgan; contra seis Deputados Distri- de tomar-se -inelegível. Ora. como se pode condenar um desses 
tais do Distrito Federal, três deles do PT, inclusive o Presidente da candidatos - e foram várioS; Sio Paulo teve um que foi o maiS -v O
Câmara, Deputado Geraldo Magela. tado - por um programa que apresentou em janeiro, março oú 

Peço que isso faça parte dos Anais do Senado. Quando digo mesmo abril? Isso porque a lei estabelece que a proibição é a partir 
"isso faça parte dos Anais, reftro-me aos prOtocOlos. Estou pas- da dala do registro da candidatura. Então, como condenar o Sena-
sande dois desses protocolos e farei chegar à Mesa do Senado os dor Humberto Lucena, como disse V. Ex•, por um_ ato praticado 
demais . .Easso o protocolo eru que um cidadão brasileiro entra con- dentro da lei nQ ano anterior ao da eleiçio? Por isso, considero 
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essa condenação um absurdo. Espero que a Câmara, imitando o No entanto, a conquista democrática obtida pelas duas Ca
Senado, também Venha conceder a anístia ao Senador Humberto sas do Congresso foi justamente a de que os Parlamentares pt~des
Lucena- não só ao Senador Humberto Lucena mas também a to- sem continuar no exercício dos seus cargos, recebendo as auibui
dos aqueles que, nas mesmas condições, usaram a Gráfica do Se- ções e as vantagens decorrentes dessa situação e dessa investidura, 
nado. porque, se fos-se· pelo gosto de determinados setores, inclusive de 

O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigadO-. Dobre Senador certa imprensi fãltando seis meses para termímlr o seu- mandato, 
Jacques Silva. Ficamos aqui na espemnça de que se acabe com- a o Senador renunciaria cabalmente à função que exerce e deixaria 
palavra que V. Ex• usou é a correta- a bip:>erisia de alguns Parla- de ter qualquer privilégio. sendo um cidadão que iria posrular na 
mentares, de alguns Partidos, que, nesta hora. agem como se o planície comum com os demais candidatos que porvenwra se apre
fogo que Já está pegando ao longe não tenha a chance de chegar sentassem. 
aqui. E preciso que tenhamos a coragem de usar essa possibilidade Todavia._ o fato de ser Senador ou Deputado estabelece um 
de anistia para um crime que não foi cónietido. Essa,·a -meu- ver,--é -sistema de continuidade e de merecimento. ao qual. realmente, o 
a única saída jtnidica que, hoje, temos, até para não conflitar com aruante político tem direito. 
o outro Poder. que não teve tanto -cuidado ao aglr e conflitoo co- Poder-se-ia considerar um capitis diminutio retirar do Par-
nosco. _ -~-~ntar a prerrogativa de_ ~xercer o _seu man~o_até o fim. parale-

0 Senador Pedro Simon ressaltou muito -~_que reformaS- lameD._te__ ã-sUa -Ca.ndíóa-liint: se tivésSemos qUe fiiar o plivilégiõ do 
precisam ser feitas. Dentre elas, talvez, modificações nessa lei elei- uso da GiáflCa, teríamos que perder também o direito de usarmos 
torai e- por que não dizer- a~ na estrutura eleitoral. os gabinetes e o apartamento funcional-e de termos a correspon-

Por que se ter Superior Tribunal Eleitoral permanente, com dência e o telefone pagos; teríamos que perder o direito de tudo 
função apenas de dois em dois aoo:s? Por que não ser como nos de- aquilo que é inerente ao mandato. 
mais países, onde a-Justiça Eleitoral é apenas uma vara da Justiça O Sr. Amir Lando- Permite-me V. Ex.aum aparte? 
Comum? Com essa medida,_ os juízes que pasSa_m. _boje, temp:tra~ O SR. AUREO MELLO - Concedo o aparte a V. Ex•, 
das sem ter muito o que fazer, reforçariam a- estrutura da Justiça com muita honra. 
Comum qoe está extremamente necessitada de maiores contingentes. ()_Sr. Amir Laudo - Nobre Senador Aureo Mello, o que se 

São muitos os itens que teremos de apreciar durante este- está fazendo em tomo desse tema é uiD esuépito perverso. Não há 
ano. e este talvez seja um sobre o qual devamos nos debruçar, para dúvida sobre o destino da verba da Gráfica~ ela faz parte da remu
evitar, no futuro; choqueS entre Poderes e. principaln;reilte, in}.lstí- neração do Senador. é parte de um todo. como V. Ex .. afumou. O 
ças como essa que vêm a-contecendo, fazendo com que um Sena- auxílio-moradia e o auxílio-transporte vertem-se, respectivamente, 
dor probo. honesto. capaz. correto passe por todas essas agruras. em um apartamento funcional e um carro ã disposição do Senador. 

Desta forma, Sr. Presidente, Sf'ls e Srs. Senadores, encerro. Porém, é preciso sempre oferecer à_ população algo parn saciar a 
pedindo a Deus que ilumine os Parlamentares da Câmara~ que sua ira. Não é novo esse procedimento. Se voltássemos ã Pré~His
tenham a coragem, como teve o Senado, de tomar uma atitude que t6ria ou ao limiar da História, iríamos encontrar os bárbaros ofere-
visa: corrigir essa: ignoi:níriia. _tendo seres humanos para saciar a ira dos deuses. Agora se afere-

Muito obrigado. Sr. Presidente. -- ce uma PessOa. EnqUanto se abre um esCândalo sem importância, 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a escondem-se os escândalos verdadeiros e lesivos ao interesse do 

palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. (Pausa.) • lxWO-bfasi.ieirO. Ora, n-o que -tesa ·o -pOVo bciSiiCiio eSsa: verba para 
Concedo a palavra ao último orador inscrito, Senador Aureo produção gráfica- do Senador? Entendo _até que a __ ~_DlUDeT?Ção 

Mello. .comd_um t()Cio do S~nador é ~Q:Iijn.U~ talvez ofensivã:â.iante do 
O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia o seguin- salário míriímo-da grande maioria da população brasileira. Mas 

te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, nobres Sr"S e níilguéni Consegue VIVer Com u.Di-SafâriOmínimo; -nem um traba
Srs. Senadores. muito propositalmente abstive-me de apartear o Ihador. 
nobre Senador Ney Suassuna a respeito da matéria de alta evidên- O SR. AUJiEO MELLO - Um garçom em Nova Iorque 
cia pot S. Ex• abordada da tribuna desta Casa. ganha 3 mil dótare,. acima. portanto, dos subsídios que os Senado-

Ao mesmo tempo. apreciei também as manifestações que res recebem aqui. 
foram formuladas pelo eminente S_enador Pedro Simon, que, em O Sr. Amir L_aodo- Na verdade, Senador. o valor líquido 
determinado momento, abordoo igual temáúca.; 0\i""SeJa, essa:ques-- é riiã.is-ou mel:ios isso. Portanto, não sei pol'que se oferecer, agora, 
tão da condenação ou da culpa porventura existente da parte de em holocausto, a figura do eminente S~nador HJ.unberto L:ucena. 
qualquer Senador. pelo uso "indevido" da Gráfica do Senado. Homem honrado por todos os títulos, uma vida dedicada à causa 

Ora, Sr. Presidente, a Gráfica do Senado, nos termos da le- pública. despojado de_tud.o, sempre esteve a serviço dos interesses 
gislação em que foi criada, destina-se preCisamente a suprir as ca- maiores do povo brasileiro, até pelas suas posições ideológicas, 
rências que os Senadores possam ter, no concernente à divulgação que sempre visaram ao in~se d,a _Nação. Falo isso consternado, 
dos seus trabalhos. Aquilo que se faz aqui necessita ser levado ao com uma ponta de amargura que me perpassa o coração, porque 
conhecimento do eleltorad.o, da população brasileira,. e seria um vejo que. enquanto se está discutindo este tema com o qual se 
verdadeiro contra-senso que o Senado tivesse uma gráfica e dela preenchem folhas e folhas da imprensa brasileira, questiona-se a 
não pudesse fazer uso. nem os Senadores_pudessem adoquadamen- legitimidade do Poder Le.&il;lativo por causa deste fato e ninguém 
te cumprir aquilo que as resoluções da Casa assim o consentissem. va1 -atrás dos grande problemas. Por que não pesquisar. por exem
A menos. Sr. Presidente, que houvesse aquele propósito de trnns- pio, o processo de privatização, com que V. Eia até coDCórda, em 
formar a candidab.Jra do Parlamentar em uma candidatura seme· todos os tenn_os? Por que não verificai ã lesão ao patrimôlrio brasi. 
lhante a do componente do Poder Executivo; ou seja. no momento leiro, de vinte milhões de dólares. com esse processo da maneira 
em que o Deputado, ou o Senador, pretendesse ser candidato, ele como estA. sendo conduzido? Não discuto se deva ou não ser reali
teria que se desincompatibilizar da função que exerce, deixando de zado. apenas discuto a forma como se está procedendo. Veja V. 
ser Senador por seis meses, até a época em que se realizassem as Exa, os escândalos continuam. há o livro branco da conupção -
eleições.._ -~-~-~i _por_~e=_"!:~~~"~-~· para __ ~· corrupção é sempre 
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algo obscuro, negro, diabólico! E tudo is-so fica sobrestado, en
quanto se discute com veemência, com furor, eliminai da vida pú
blica este homem que emprestou, nos momentos cruciais, inclusi
ve. do regime democrático,- o seu empenho. a sua inteligência e o 
seu trabalho ao País. Não toleramos os horo.eris de beiQ.. A Repú
blica talvez não precise dos homens de bem; talvez a República 
precise dos medíocres. daqueles que conseguem exatamenle criar 
escândalos com acusações levianas. Precisamos, sim. punir os ver
dadeiros culpados, mas não podemos fazer uma grande estufa de 
bodes expiatórios. Não precisamos saciar a ira e a Trustração do 
povo com inocentes, como faZfani âinda na antiga Grécia quando 
ofereciam as jovens e os jovens ao Minotauro. 

O SR. AUREO MELLO- MuiiO obrigado. O apaitede V. 
Ex•, brilhante como sempre, conf1ID18 o raciocUllo-lOgiCo de qual
quer pessoa. Ao citar o nonie de nosso Presidente Humberto Luçe
na, V. Ex • não poderia ter. encontrado imagem mais perfelta da VÍ· 

tima daquele ódio que existe vesanameute contra o político bem 
sucedido neste País. Aquele que conseguiu chegar a representante 
do Poder Legislativo é aUtomaticamente odiado por aqueles que 
essa posição jamais con~guiram alcançar. 

E V. Ex" há de convir que o argumento de que as concessõ- -
es da gráfica constíOJem uma forma de retil.uneraç.ão é absoluta· 
mente lógica. Temos Estados- se não me engano, até o noSSo Es. 
tado de Rondônia- onde o dep.Jtado estadual percebe uma remu~ 
neração muitas vezes superior à remuneração do parlamentar fede-
ral. A remuneração do parlamentar federal será e é deSdObrada em 
forma de hospedagem. na forma de condução oficia.l, do telefone 
interurbano - de que ele precisa, usa e deve usar-, na fOim.J. de 
publicações gráficas, nos cartões de Natal, na prestação de contas 
dos serviços feitOs aqui e na conCeSSão dessas vantagens todas, 
que. somadas. vêm a constituir um salário COtTeS?Jndente à função 
que é exercida por qualquer um dos componentes do Legislativo. 
E eu falo como um ex-Senador, porque dentro de alguns dias esta
remos nos ausentando defmitivam.ente deste plenário. -

esse aspecto. Se é para exigir que o Parlamentar perca as suas prer
rogativas, perca a Sua remuneração especial e superior, ineilmte ao 
cargo que exerce, então que se determine, de uma vez por todas, 
que o Parlamentar. membro do Legislativo, se desíncompatibilize 
da sua função ê ·o Poder Legislativo fique fechado, pois não se 
pode também esperar que venham para cá., por seis meses, pessoas 
que Dão estarão· preparadas para exen::er essas atribuições. 

Eram estas, Sr. Presidente, as palavras: que, em acréscimo às 
que foram proferidas nesta Casa, estava ansioso para af1IID8.I'. :Mui
to obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Awt'n Mdlo, o Sr. 
Chagas Rodrigllt!s, } 0 Vict'-Presidt'nlt!, deixa a cadeira 
da presidência, qllt! é ocupada pelo Sr. Lucídio Por~ /la. 
SuplenJe de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio PorteUa)- Na presente ses
são terminou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de 
Lei do Senado n• 130. de 1993. de auiOria do Senador Mansueto 
de Lavor. que concede ao idoso e ao de6ciente fisico ou mental 
o benefício da percepção de um salário mínimo mensal desde que 
comprovem não possuir meioS de prover a própria manutenção oo 
tê-la provida por sua família. regulamentando o inciso V do art. 
203 da Constituição Federal 

Ao proje10 foram apresentadas seis emendas. que serão li. 
das pelo Sr.l0 Secretário. 

São lidas as seguintes 

EMENDAS (DE PLENÁRIO). OFERECIDAS AO PRO
JETO DE LEI DO SENADO W 13Ç. DE 1993. QUE.CONCEDE 
AO IDOSO E AO DEFICIENTE FISICO OU MENTAL. O BE
NEFÍCIO DA PERCEPÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO MEN
SAL. DESDE QUE COMPROVEM NÃO POSSUIR MEIOS DE 
PROVER A PRÓPRIA MANUTENÇÃO OU TÊ·LA PROVIDA 
POR SUA FAMÍLIA, REGULAMENTANDO O INCISO V DO 
ARTIGO 203 DA CONS1TIUIÇÃO FEDERAL. NOS 1ERMOS 

. DO ART .. 235. n. "D'". DO REGIMENTO INIERNO. 

EMENDA N° 1-PLEN 

Dê·se ao caput do art. I 0 a seguinte redação: 

"Art.. I o É assegurado beneficio previdenciário às 
seguintes pessoas:" 

Justificação 

Mas a verdade é que o Parlamenrar que consegue ser mem
bro de um Poder merece ser bem pago, mediante remuneração 
condigna e consenl.â.nea com a alta fu_gção que exerce, porque as 
funções-a!jui exercidas são de alta. resPonsabilidiôe; sãO funções 
que, se forem tratadas: de maneira perfunCtória e displicente, se 
não forem pagas Condignamente. darão ensejo a que avenOJreiros e 
vigaristas, aqueles que desejam praticar a Corrupção ãttivé$ de 
vias indiretas se candidatem a essaS funções. Exercendo·as. nio te· 
rão remuneração elevada, mas uma soma de poder fantástica em 
suas mãos; isso lhes permitirá.. caSo não sejam bem remunerados, 
serem altamente corruplDS, usando toda a sua qualificação para 
usufruir indiretamente vantagens especiais. ····-

Realmente, todos nós, ParlamenlareS que aqui estamos, te
mos o dever e a obrigação de defender o nosso companheiro Hum
berto Lucena dessa in}lsiiça.. dessa violência contra o direito e o 
bom senso. Querer condenar Humberto Luce.na. pelo fato de ter 
mandado calendários, no fim do ano, a uma parcela do eleitorado 
brasileiro, é ·uma forma de demonstrar o desapreço e a falta de 
consideração que certas áreas de comunicação costumam ter em 
relação à classe política. Esta, sim. é a grande injuStiçada. Esses ci
dadãos que assim se manifestam, que contestam a classe política 
de maneira desabrida são geralmente espúitos fasC-iStas, nazistas, 
incubados. que gostariam que não existisse O Poder Legislativo e 
n6s tivésserõ.os umã direção ditatorial, movida a rebenque e a to
que de caíxa para que eles p.~dessem. inclusive, participar de todas 
as cmrupções que são usuais, habituais em todas as ditach.l:rn.s. 

Visa evitar o enfraquecimento do vínculo entre contribui
ções previdenciárias e beneficies, retirando a expressão "inde
pendentemente de contribuição para a seguridade social" Esta· 
belecido esse incentivo à conlribuição, é importante ainda que 
se estimule o trabalhador a contribuir mais com o obj_etivo de 
auferir uma renda de aposentadoria também maior, seja por ve
lhice, tempo de serviço ou íiicapacid"ade. Nesse caso, o benefí
cio poderá ser maior até que um salário mínimo, a depender do 
saláriõ de contribuição utilizado como base quando o indivíduo 

-era são. Assim, troca-se a expressão "salário mínimo mensal", 
por ''beneficio previdenciário", deixando claro que este últiri:lo 
poderá ser maior que o mínimo. no caso das contribuições se
rem consistentes com isso. 

Por isso, Sr. Presidente, também quis, ao inVés Pe um aparte 
a ser formulado às orações dos colegas que me antecederam, fazer 
aqui um..pronunciamento individual, ar~mmentando e sublinhando 

Sala das Sessões. 29 de dezembro de 1994.- Odadr Soares. 

EMENDA W 2-PLEN 

Dê·se ao § 2° do art I o a seguinte reda.ção: 

"§ zo As regras de reajuste desse beneficio serão 
as mesmas constantes da Lei n° 8.212yde 199I, obsetva
do o gjsposto oa Lei n•s.sso, de 1994."' 



Janeiro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 71 

Justificação 

As regras de reajuste dos beneficies devem ser remetidas à 
Lei dos beneficies e à regra prevista na Lei qUe institui a URV, 
tomando o projeto consistente com o plano de estabilização. 

Saladas Sessões. 29 de dezembro de 1994.- OdaárSoares. 

EMENDA N, 3-PlEN 

Suprima"-se a seguínte expressão do§ 2° do art. 20: 

"-- igualmente reajustável nos mesmos índices e 
periodicidade do salário mínimo." 

Justi6cação 

As regras de rea}lste dos beneficies devem ser remetidas à 
lei dos benefícios e à regra previstúia Lei que instítui a URV, tor
nando o projeto consistente com o plano de estabilização. 

Sala das Sessões, 29 de dezembro de 1994.- Odaár Soares. 

EMENDA N" 4-PlEN 

Acrescente-se ao art. 2° o seguinte: 

"§ 3° Não farão jus a esse beneficiO o idoso e o 
deficiente que tenha ficado nesse estado após o iníciO de 
sua vida laborativa, se não tiverem contribuído esponta
neamente para a previdência sociã.l, pelo menos por dois 
terços de seu tempo de trabalho." 

Justificação 

Na forma -que está, o projeto gera tirii rorte ·a.esestímulo à 
contribuição previdenciária dos indivíduos, qUando estes estão em 
sua plena capacidade laborativa. É crucial fortalecer os vínculos 
entre contribuição e benefício. e o projeto, oa fóiilia ei:n que-se en,;: 
contra. caminha na direção oposta. No caso específico de deficien
tes, cabe diferenciar dois casos. Primeiro, aquele que oo sempre 
foi deficiente, incapacitado para o traba.Ibo, ou se tomou deficiente 
ainda em baixa idade, sem ter tido tempo de começar a trabalhar e 
contribuir para a previdência social. Pan este. oo caso da familia 
comprovar não ter possibilidade de prover seu sustento. o benefí
cio é meritório. Segundo, aquele que. a despeito de já ter iniciado 
sua vida laborativa. evitou a contribuição para a seguridade social. 
Caso este indivíduo saiba que ganhará um beneficio se se tomar 
deficiente, independente de qualquer contribuição ao sistema de 
seguridade social, o sentido de sonegar se fortalece. Assim. é im
portante que se crie um inCentivo a que o trabaJhad.or não evite a 
contribuição, sob pena de estar incOl'tendo em um tisco de que, em 
caso de perda da capacidade laborativa em deconência da defi
ciência. não tenha o direito ao benefício. 

Sala das Sessões, 29 de dezembro de 1994.- Odaár Soares. 

EMENTIA NY 5-PLEN 

não romprimeilto das contribuições sobre a folha e sobre 
salário relativas ao empregado que tenha se tomado de
ficiente ou ao idoso, fica aquele obrigado a contribuir 
para o pagamento do beneficio previsto nesta lei". 

Justi6cação 

Grande parte das vezes a culpa pela não contribuição não é 
do empregado, mas do_ empregador que não assina a carteira de 
trabalho. Nesse caso. oonstatãâi a não -culpa do trabalhador pela 
falta de contribuição, faz sentido penalizar o empregador de forma 
a que este contribua com o governo para o pagamento do benefí
cio. Isso incentiVa O empregador-a evitar a informaiizaçiO da rela
ção de trabalho e a sonegação dos valores devidos à previdência 
sociaL 

O importante é que lanlo esses beneficies previdenciários. 
como os outros, sejam awalmente consistentes com o regime de 
contribuições de forma a preservar um equib'brio fmanceiro estru
tural para o sistema e que haja um incentivo para o indivíduo não 
sonegar. 

Sala das Sessões, 29 de dezembro de 1994. - Odaár Soares. 

- EMENDA N" 6-PlEN 

Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 

"Art. 4° O Poder Legislativo regulamentará esta 
lei dentro de noveilla dias de sua publicação". 

Justi6cação 

Visa alterar para noventa dias o prazo de regulamentação da 
lei e retirar a exrxessão: "sob peoa de sua responsabilidade". 

Sala das Sessões, 29 de dezembro de !994.- Odaár Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A matéria será~ 
despachada à Comissão de Assuntos Sociais- e à-de Assuntos Eco
nómicos parn. exãine- das emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portel!a) - Nada mais ha
vendo a tratar, a Presidência vaí encerrar os trabalhos convocando 
sessão extraordinária a realizar-Se, hõje, às l8b30min, com a se
guinte 

ORDEM DO DIA 
-l

REQUERIMENTO N° 891, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento D0 891, de 1994, 
do Senador João França. solicitando, nos termos n:gímentaís. a 
transcrição. nos Anais do Senado Federal, da ·natéria, lntegrar ou 
isolar, publicado no Jomal Folha de S. Paulo, edição de 29 de no
vembro de 1994. 

~ O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Está encerrada a 
Acrescente-se ao art. 2° o seguinte: sessão. 

"§ 4° Comprovada a rolpa do empregador pelo (úvanta-se a sessão às 18h12min.) 

Ata da 163 Sessão, em 3 de janeiro de 1995 
11 • Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura 

- Extraordinária- --
Presidência do Sr. Levy Dias 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: ~ ~ ~ __ ~---

J~é Pedro- José Alves- Alfonso Camargo ~Henrique~ AI-

meida - Alexandre Costa-- Alfredo Camp:>s - Aluízio Bezerra -
Arai( l.,aQdo ~-A~ 1\·'l_~llo -~ BCJJ!_Ve~_- _C3!!~_ J..yra -_Carlos 
Pa_trocinio - Césãr Dias - qtagas _R_cxlrigues --: CoutinhO Joi-B:e · --
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Dario Pexeira- Dirceu Carneiro- Eduardo Suplicy- Élcio Alva
res - Eva Balay - Femmdo Bezem - F=isco Rollemberg -
Gilberto Minmda- Guilherme Palmeira -'rliigo Napoleão -Jac
ques Silva - Jarbas Passarinho - João Calmon - João França -
Joaquim Beato- Jonas Pinheiro - Josapbat Marinho - Joel de 
HoUanda - José Fogaça - José Paulo Bisol - José Richa- Júlio 
Campos - Jutahy Magalhães - Levy Dias - Lourival Baptista -
Lucídio Portella - Maguo Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco 
Lúcio - Mauro Benevides- Moisés Abtão - Nabor Júnior- Nel
son Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão - f'iey Su~stma 
- Odacir Soares - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Salda
nhaDeJ::z;- Ronaldo Aiagão-RonanTrto- Tootônio Vtlela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 59 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. · 

Sob a proteção de Deus, ink:i3mos nossos trabalhos. 
O Sr. 1• Secretário procederá ã leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O!ídos do Primeiro Secn:tário da Câmam dos Deputados 
N<' 1/95, de 3 do corrente, comunicando o arquivamento do 

Projeto de Lei do Senado n• 54. de 1988 (n• 5.226190. naquela 
Casa), de autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre o 
Ouvidor-Geral e dá outras providências~ e 

~ 2195, de 3 do corrente, comunicando o arquivamento do 
Projeto de Lei do Senado n• 158. de 1989 (n• 4.581/90, naquela 
Casa). de autoria do Senador Francisco Rollemberg, que dispõe 
sobre o Fundo Nacional de Reforma Agrária e dá ootnts providências. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- O Expediente lido vai 
à publicação. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre~ 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 11, DE 1995 

Requeremos urgência. nos termos do art. 336, b, do Regi
mento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n• 90, de 1994-
Complementar, de autoria do Senador Ney Maranhão, que acres
centa dispositivo ao Cócligo Eleitoral, a fnn de permitir a ação res
cisória em casos de inelegibilidades. 

Sala das Sessões, 3 de janeiro de 1995.- Mauro Benevkles 
- Teotônio Vilela Filho- Alfonso Camargo --Jooas Pinheiro
Magno Bacelar- Odadr Soares - Áum~ Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - ESte requerimento 
será votado após a Ordem do Dia, na forma do disposto no art. 
340. n. do Regimento Interno. 

tário. 
Sobre a m~ requerimento que será lido pelo Sr. 1° Seat:~ 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 12, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno do Sena

do Federal. justifico as minhas faltas apontadas nos dias 2, 5, 9, 
12, 13, 17, 20, 21, 22. 27,27 e 29 do mês de de1-!lmbro de 1994, 
ocasiões em que me encontrava no Estado desempenhando ativi-
dades partidárias. ~~-

Colho do ensejo para renovar-lhe votos de elevada estima e 
distfuto apreço. -Senador Affooso Caulargo. • 

Q_ SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -~Aprovado o requeri-

mente, fica concedida a licença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação. em turno único, do Requerimento n° 
891, _de 1994, do Senador João França. solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição nos Anais do Senado 
Federal da matéria Integrar ou isolar. publicada no jor
nal Folha de S.Paulo, edição de 29 de novembro de 
1994. 

Em votação o requerimento, em rumo único. 
Os Srs. _Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~ 

tados. (Pausa.) 
Aprovado. ~ 
Será feita a tranScriÇão solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

!NfEGRAR OU ISOLAR 

A absolvição de Paulinho Paiakan e a entrevista publicada 
ontem pela Folha com o governador do Amazonas, Gilberto Mes~ 
trinho, voltam a colocar em evidência a questão do índio no pais. 
O mandatário amazonense veio reafirmar a polêmica tese ressalta
da há alguns meses, pelo cientista político Hélio Jaguaribe, de que 
os índios devem ser aculturados e integrados à sociedade. Mais 
ainda, de que esse é um processo in:eversível e desejado pelos pró-
prios índios. . 

O tema suscita fortes emoções. e exige por isso redobrada 
dose de isenção, serenidade e equilíbrio. 

É claro, desde logo, que qualquer acu lOJração forçada seria 
traumática e indesejáVel. Mas não há c-omo negar que o processo 
de integração de comunidades é um evento natural ao longo da 
história e, ao contrário do que se possa imaginar; não é necessaria~ 
mente perverso ou prejudicial. 

Parece difícil, para não dizer injusto,_ defender que seres hu
manos sejam privados de conquistas médicas que poderiam salvar 
vidas", de avanços téc:nicos que facilitam a produção de alimentos e 
melhoram suas condições de vida. 

Outra questão que deve ser tratada sem romantismo e a do 
desenvolvimento económico. Como qualquer nação do mundo, o 
Brasil precisa explorar racionalmente s_eus recursos naturais para 
poder oferecer um padrão de vida melhor para todos _os seus babi~ 
tantes. Nesse sentido, a dimensão exorbitante de algumas reservas 
indígenas merece ser questionada. 

É de se notar ainda que o processo de integração ocorre, de 
modo mais ou menos _tumultuado. Os caia pós de Paiakan, por 
exemplo, exploram e exportam a madeira da sua reserva e pos
suem carros e aplicações fmanceiras Sem que oàda disso llies tenha 
sido impingido. Talvez seja melhor reconhecer esse processo ine
xorável e pl.aD6jar parii que se dê da melhor forma possível do que 
voluntariosa e írresponsavelmente fmgir que não vai ocorrer e in~ 
sistir num isolamento impossível. 

A questão é complexa e rejeita simplismos e limilações inl~ 
postas tanto por preconceitos como por dogmas "politicamente 
corretos". Sõ será equacionada quando for abordada de forma co
rajosa, em toda sua amplitude e com o reconhecimento de que in~ 
teressa não apenas aos nativos do Brasil, mas a tcxla a sociedade 
brasileira. · 

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

Passa-se, agora, à apreciação do RequerimeDto de-Urgência 
o0 11/95, lido no Expediente, para o Projeto de Lei do Senado n° 
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90194- Complementar. 
Em votação o requerimento.-
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nOs termOS-do 
art. 375. Vill, do Regimento Interno) 

73 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente, nos 
termos do art. 345, U. do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (l.evy Dias)- Nada mais havendo a 
tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a 
sessão ordinária de amanhã a seguinte 

Votação, ~in turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 48, de 1993 (0° 264'93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasill..J.Qa., para 
ex.plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade do_ Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres. proferidos _em Plenário, Relator. Senador Áureo 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

ORDEM DO DIA -1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
-l--- -2° pronunciamento: pela regularidade dos a tos e procedi-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 44. DE 1993 menfos coocemei\Tes-,rproposiÇão.- -- -- -

(Incluído em Otdem do Dia nos termos do -5-
art.375, VTII,do Regimento ln<emo) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Votação, em mmo Unico, do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 44, de 1993 (n° 250/93 na Câmara dos Deputados), que !!.prova art. 37S, Vlll, do Regimento Interno) 
o ato que renova a permissão da Rádio Independente Ltda. para Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis(ativo 
exploxar serviço de radiodifusão sonora e_m freqüência modulada ne> 49. de 1993 (ne> 273/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
na cidade de Lajeado. Estado do Rio Grande do Sul, tendo o ato que renova a permissão da Rádio Litoral Ltda. para ex.plorar 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituíÇ.ã.O ã"Cornis- ·serviço de radlcxlífusão sonora erõ. freqüência modulada na Cidade 
são de Educação: --- de Osório, Estado do Rio GTaride do Sul, tendo 

-1° pronunciamento: Relator. Senador Aoiir Lando, favo- Pareceres, proferidos em Plenário. em substituição à Comis-
rável ao projeto; ·são de Educação. 

-2° pronu·nciamento: Relator: Senador Áureo Mello, peta -1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo-
regularidade dos ates e procedimentos concernentes à proposição. tável ao projeto; 

_ 
2 

_ -2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão. pela 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA Tfi'QN"45. DE !!)93_ . regillaridadiioos aios e j)roCedimentos concernentes à proposição. 
(Incluído em Ordem 00 Dia nos termos do - 6 -

art. 375, VTII, do Regimento ln<emo) PROJETODE DECRETO LEGIStA twó N' 50. DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo art. 375. _vm, do Regimento Interno) 
n' 45, de 1993 (n' 253/93, na Câmarn dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Capinzal Llda. Votação, em turno único; do Projeto de Decreto Legislativo 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na n° 50. de 1993 (n° 277/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
Cidade de Capinzal. Estado de Santa Catarúla, t~nQQ _______ -º-~ª'-q'que repova ~-o-~_torga _de-ferida ao __ ?istema Nova Era de Co-

Pareceres, proferidos em Plenário. em substituição à Cernis- municação Ltda.. para explorã.I:S-et-ViçO de IadiodifusOO sõDora Cm 
são de Educação. onda média na Cidade de Borrazópolis, Estado do Paraná, tendo 

-1° pronunciamento: Relator. Senador Am.ir Lando, favo- Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
rável ao projeto; - _José }3duardo_. __ em substituição à Comissão de Educa~~-

-20 pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, _ 7 __ 
pela regularidade dos atos 'e procedimentos concernentes ã pro- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 52, DE 1993 
posição. (IÕ.cluído em OideDi do Dia, nõs termos do 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, vm, do Regimento In<emo) 

Votação, em turno ónicO, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n' 46, de 1993 (n' 248/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão oUtorgada à Rádio Frater
nidade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na Cidade de Araras, Estado de São Pau
lo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição à Comissão 
de Educação: , 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Alvaro Pacheco, fa
vorável ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator. Senador Jonas Pi.n.qeiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à pro~ 
posição.:_ 

art. 375, VTII, do Regimento ln!emo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 52, de 1993 (n' 246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Edl)cação: 

.to pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
-2° pronunciamento: Relator. Senador Affonso Camargo, pela 

regularidade dos atos e prooedimentos ooncementes à proposição. 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIVQ N'55, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos teimes do 
art. 375, VTII, do Regimento ln<emo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
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n• 55, de 1993 (n• 267/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessio outorgada à Paquetá Em
preendimentos Ltda. para explorar setviço de radiodifusão so
nora em onda média na Cidade de Floriano, Estado do Piauí, 
tendo _ 

Parecer favoráveL proferido em Pletiáriõ; Rel3tor: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 7, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•7, de 1994 (n• 308193, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
a10 que renova a outorga deferida à Rádio Culturn de Timbó Ltda, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora Cm onda média na ci
dade de Timbó, Estado de Santa Ca!aPna. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Fillio, em substituição à Comissão de Edu<:ação. 

-lO-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"9. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia noS termos do 
art. 375, Vlll. do RegimeniO Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n• 9, de 1994 (n• 301/93. na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV 
Tapajós Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na Cidade de Santarém, Estado do Pará, 
tendo 

Parecer Favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Dirceu Caneiro, em substituição à Comissão de Educação. 

-11-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

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

Votação, em blmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 10, de 1994 (n• 297/93, na Câmarn dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Utbano Thiesen para 
executar serviço de radiodifusão sonom em freqilência modulada, 
com fins- exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

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

-1° pronuncíamento: Relator: Senador João França, favo
rável ao projeiO; 

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

-12- c 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, Vlll, do RegímeniO Interno) 

Votação, em turno único? do Projeto de Decreto Legisla
tivo n• li, de 1994 (n• 265/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à s.A: lUdío 
Verdes Mares, para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, 
tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relater: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação. 

-13-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termOs do 
art. 375, VIII, do RegimeniO Interno) 

Volação, em b.lmo único, do Projeto de Decreto Legislativu 
n• 12, de 1994 (n• 319/93, na Câmarn dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação O:Ilttnal Cruzeiro do Sul 
para executar seiViço de radicxlifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São PaulO, tendo 

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

-1° pronunàamento: favorável ao projeto: 
-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi-

mentos concernentes à proposição. 

-14-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°18, DE 1994 

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

Volação, em turno únic_ó,_ do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 18, de 1994 (n• 252193, na Câmarn dos Deputados), que aprova 
o. ato que renova a concessão outorgada à Rádio Araguaia Uda. 
para: explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, tendo 

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

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19. DE 19"94 

(Incluído em Ordem do Dia, nos ternios do 
art. 375, Vlll, do RegímeniO Interno) 

Votação, em rumo únicO, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 19, de 1994 (n• 254193, na Câmarn dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda. para 
explorar serviço de radicxlifusão de sons e imagens (televisão) na 
cidade de Anâpolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, profeiido em Plenário, Relator: Senador 
Car!Ós Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação. 

-16-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 23. de 1994 (n• 327/93, na Cãmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a coocessão outorgada à Rádio Montanhês de 
Botelbos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Botelhos, Estado de Minas Gerais,tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Senador 
Hemique Almeida. em substiwição à Comissão de Educação. 

-17-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 

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

Votação, em ntmo único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 24, de 1994 (n• 32&'93, na Câmarn dos Deputados). que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação de Ensino Superior do 
V ale do Sapucaí para executar serviço de radiodifusão sooora em 
freqúência modulada, com fms exclusivamente educativos, na ci
dade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portella...! em substituição à Comissão de Educação. 
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-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"62. DE 1993_ 

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

Discussão, em turno úníco: do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 62. de 1993 (n• 268/93, na Câmara dos Deputados). que 
aprova o ato que renova a concessão _outorgada à Sociedade Rádio 
Vila Real Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Cuiabá., Estado de Mato Grosso. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-19-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"64. DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375. VIII. do RegimentO lnlerno) · 

DiscussãO, em turnO único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 64. de 1993 (n• 275193. na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Einissora Paranaense S/ A para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisio), na cidade de Londrina. Estado do Par.l
ná. (Dependendo de pam:er da Comissão de Educação.) 

-lO-
PROJETO DE DECRETO LEGISLA T'VO N" 69", DE 1993 

(Incluído em Otdem do Dia nos tertnOs do 
art. 375, VID. do Regimento lnlerno) 

Discussão,·em turno único, do ProjetO de ~to Legislati
vo n• 69. de 1993 (n• 313/93, na Câmara dos Deputados). que 
aprova o ato que outorga permissão A Rádio Mariana Ltda.. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Mariana. Estado de Minas Gerais. (Dependendo de 
pam:er da Comissão de Educação.) 

-21-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 8, DE 1994 

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

DiscuSsão, em turno único, do Projeto de _Decreto Legislati
vo o• 8. de 1994 (n•303/93, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura de 
Paulo Afonso Uda, para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em f""!üência modulada na cidade de Paulo Afonso, Estado da 
Babia. (Dependendo de pam:erda Comissão de Educação.) 

-22-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 20, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termOs do -
art. 375, VIII, do Regimento lnlerno) 

DisCussão, em tomo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo o• 20, de 1994 (n• 266/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à~ede Nova Terra 
de Radiodifusão Lida. atualmenle denomioada Rede Fênix de (;o. 

munica.ção Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonom em 
freqüência modulada na cidade de São José dos Pinhais, Estado do 
Paraná. (Dependendo de p~ da Comissão de Educação.) 

-23-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dili. nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento lnlerno) 

DiscussãO. em rumo único, do Projeto de ~to ~gislati
vo o• 21, de 1994 (o• 292/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova ~ato que renova a permissiit?_ da FM ~~i? Independente 

-- -de Arcoverde Uda., para explonr serviço de radiodifusio 11011001 

__em freqüência modulada ni cidade de Arcoverde, EstAdo de Per
nambuco. (Dependendo de pa=:er da ComissiO de Educação.) 

-24-
PROJETO DilDECRETO LEGISLATIVO N"26, DE 1994 

(Incluído em Ordem do_ Dia nos termos do 
art. 375. Vlll pan\grafo único;do Regimento lnlemo) 

Discussio, em turno únicO, do Projeto de ~to Legi:slati
vo o• 26, de 1994 (o• 344/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão :l Rádio Campos Dourados 
FM Ltda. pera exploru serviço de radiodifusio sonora em fre
qüência modulada na cidade de Medianeira, Estado do Par.má. 
(Dependendo de pam:er da Coniissão de Educação.) 

-25-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 39, DE 1994 

(lncluido em Ordem do Dia, !los termos do 
art. 375. VIII, do Regimento lnlerno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo o• 39, de 1994 (n• 296/93, na Cimara dos Deputados), que 
aprova o ato que óutmga permissão A Rádio Setra Negra FM 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-26-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 336, b. do RegimentD lnlemo) 

Votação, em turno único, do Pmjeto de Decteto Legislativo 
n• 45, de 1994 (n• 222/92, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o lexto do Acordo OrtOgráfico da Lingua Portuguesa, assinado ero 
Lisboa. em 16 de dezembro de 1990,tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Josapbat Marinho, em substimição A Comissão de Relações Exte
riores e Defesa NaàonaL 

-27-
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 179, DE 1990 
(Em "'gime de urgência, nos 1em1os do 

art. 33o. b, do Regimentolnlerno) 

Votação, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao 
Pmjeto de Lei do Senado n• 179, de 1990 (n• 202191, naquela 

- casa), ciO autori.O dO SenadOr Fenia.Ddo Hemique Can:!oso, que dis
põe sobre o "'gim• de prestação de serviços púb!iC<JS pela iniciati
va privada, previsto no art. 175 da Constituição, e regula a conces
são de obm pública.tendo 

- Pa=r proferido em Plenário, Relator: Senador Joo6 Fo
gaça, em substituição às Comissões de Constituição, Justiça e Ci
dadania e de Assuntos Econômicos, favorável ao Substitutivo da 

- Câ.mam, com requerimentos que apresenta. 
(Dependendo de pam:er da Comissão de Serriçoo de In

fra-Estrutura.) 

-28-
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 5, DE 1991 

(Em "'gime de urgência, nos 1em1os do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

. (Tramitando em coqjunto com o 
Pmjeto de Lei da Câmara n•2J3,de 1993, e 

Pmjeto de Lei do Senado n•2o, de 1992) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Clmara n• S. 
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cle 1991 (n• 4.796/90, na Casa de ongemj. que dispõe sobre o tra· 
· 'llho norumo e dá outras providências, tendo 

Pareceres favoráveis. proferidos em Plenário. em substitui~ 
ção às Comissões 

- de Assuntos Soc..iais, RetalOr: Se"ó.adOi Couti.D:ho Jorge, 
favorável, nos termos do subst_itutivo que apresehfá; e 

- Assuntos Econômicos, Relator: Senador Mansueto de 
Lavor, favorável, nos termos do substiwtivo_apresentado em Ple
nário. 

-29-
PROJEfO DE LEI DA CÂMARA W 233, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 3J6, b, do Regimento Interno) 
(framitando em conjunto com o 

Projeto de Lei da Câmara D0 5, de_l99l. e 
Projeto de Lei do Senado n• 20, de 1992) 

Discussão;-em tur:D.o único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
233, de 1993 (n• 3.126/92, na Casa de origem), que acrescenta § s• 
ao art. 461 da COnsolidação das Leis do Trabalho, integrando ao 
salário, para todos os fms, o adicional noOJmo pago habitualmen
te. (Dependendo de parecer da Comissão_ de Assuntos_Sociais.) 

-30-
PROJETO DE LEI DO SENADO W 20, DE 1992 

(Erii regime de urgência, nos termos do 
'!I(. 336, b. do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com os 

Projetos de Lei da Câmara n"s 5,de 1991, e 233, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
20, de 1992, de autoria do Senador Nelson Wedek.in. que dá nova 
redação ao art. 73 e seu § 2°, da Consolidação das Leis do Traba
lho - CL T. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Sociais.) 

-31-
PROJEfO DE LEI DA CÂMARA W 117, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia iiQs termos do 
art. 336. b. do Regimento Interno) 

DiscUssão, en1 turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
I f7, de 1994 (n° 4.151/93, na Casa de origem), que altera disposi· 
ti vos do Decreto-Lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967. (Depend
endo de pareceres das Comissões de Assuntos So~iais e de Servi
ços de Infra-Estrutura.) 

das à liquidação de precat6rioS judiciais. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Eronômicos.) 

-34-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 122, DE 1993 

(Eni regímC de urgência -nos tetmos do 
art. 336, c, do Regiffiento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Resolução n• 94, de 1994) 

Discussão, em turno úiDCO. do Projeto de Resolução n° 122, 
de 1993. de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora.) 

-35--
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 94, DE 1994 

(Em regíme de utgência nos termos do 
art. 336, c. do Regimento Interno) 
(fram.ifãndo em conjunto com o 

Projeto de Resolução n• 122. de 1993) _ 

Discussão,. em fumo único, do Projeto de Resolução n° 94, 
de 1994, de autoria.do Senador Coutinho Jorge, que altera o Regi· 
mento Interno do Senado Federal, transformando a Comissão de 
Educação em Comissão de Educação. Ciência e Tecnologia. (De· 
pendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e Diretora.) 

-36-
PROJETO DELE! DA CÂMARA N• 13. DE 1991 

COMPLEMENTAR 

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
13, de 1991- Complementar (n° 223/90- Complementar. na Casa 
de origem), que regulamenta o § zo do art. 171 da Constiruição Fe
deral. dispondo sobre a edição e o processo legislativo das medi
das provisórias previstas no ãrt. 62 da Constituição Federal, e dá 
oulns providências, tendo 

Pareceres, sob n% 49 e 88, de 1991. da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1° pronuncia

men~o: favorável ao Projeto, com as Emendas de n°s 1 a 4- CCJ, 
que apresenta; 2° pronuo~iamento: contrário às Emendas de D0S 5 
a 17, de Plenário. 

-37-
PROJEfO DE LEI DA CÂMARA W 125, DE 1991 

COMPLEMENI'AR 
(Incluido em Ordem do Dia nos termos-do 

-32- art.l72, L doRegimento_lntemo) 
PROJEfO DE LEI DA CÂMARA W 136, DE 1994 Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 

(Incluído em Ordem do Dia nos tetmos do 125, de 1991 --Complementar (n° 60/89-Complementar, na Casa 
art. 336, b. do Regimento Interno) de origem), que disciplina os limites das despesas com o funciona-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei Qa_Câmarn. D0 lismo público, na forma do art. 169 da Constítuição Federal, tendo 
136, de 1994 (n° 4.801194, na Casa de origem), que cria e transfor- -Pareceres. proferidos -eni Plenário, em substiwiçãà ã C<r 
ma, no quadro permanente de pessoa da· Secretaria do Tribunal missão de Assuntos Econômicos., Relator: Senador Meira Filho, 
Regional do Trabalho da 6a Região,_ os cargos que menciona e dá 1° pronunciamento: favorável ao Projeto; ·2o pronunciamento: 
outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de favorável à emerida de Ple~_o. (Dependendo de parecer ~obre- as 
Constituição, Justiça e Cidadania.) emendas apresentadas perante a Comissão) 

-33- -38-
0FÍCIO N" S/72, DE 1994 PROJEfO DELE! 00 SENADO N" 27. DE-1991 

(Em regime de urgência, nos termos do COMPLEMENTAR 

art. 336, b, do Regimento Interno) Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
Ofició n• sn2. de 1994, do Senhor Presidente do Banco 27, de 1991- Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 

Central, encaminhando ao Senado Fêderal solicitação do Governo Lavor, qUe regubim~Iita o § 3°do art. 192 da Constiruiçao Federal. 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emiSsão de Letras __ que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos. e dá outras 
Financeiras do Tesouro dQ Estado de São Paulo -].FIP. destina~ providências, t~do 
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Parecer favO!áveL proferido em Pleoário. Relatoc Senador Ney 
Maranhão, em substiwiÇão à Comissão de Assuntos Ecooômicos. 

-39-
PROJETO DE LEIDA CÂMARAN° 151, DE 1992 

{Incluído em Ordem do Dia nos Tenrios do 
art. 172. L do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n° 
151. de 1992 (n° 1.002. àa Casa de origem), que dispõe sobre a ex
linção da contribuição sindical a_ que se referem os arts. 578 a 591 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo becteto-Lei 
n° 5.452, de 1° de maio de 1943 e dá outras providências, tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Eduardo 
Suplicy. favorável ao Projeto, com eme~da!fil"s 1 e 2, que apre
senta, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. (Depend
endo de parecer sobre a emenda n° 3, de Plenário) 

-40-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 232, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos_terrilos do 
an. 254, parágrafo único. do Regimento Intenio) 

Disrussão, em rumo único, do Projeto de Lei do Senado n° 232. 
de 1991. de autoria do Senado< Jutahy Magalhães. que autcri7a o Poder 
Executivo a definir as 1ems inclispensáveís à preservação ambienlal. 
integr.mtes dos bens da União e dos Estados. na fcrma do art. 23, VI e 
VII, c<:mbinado com o art. 24, VI, da Constituição Federal,tendo 

Parecer contrário, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ronan Tito, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

-41-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' li, DE 1994 

COMPLEMENTAR 

Discussão. em turno único, di} Projeto de Lei do Senado n° 
11. de 1994-Complementar. de autoria do Senador Marco Maciel 
que dispõe sobre fontes de recursos _do Fundo~ Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS. e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n°227,de 1994da Comissão de 
- Assuntos Ecooômicos, favorável ao Projeto com emen~ 

das l e 2-CAE, que apresenta. 

-42-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 73, DE 1991 

(Incluído em Ordem 00 Dia_ nos termos do 
art. 172, L do Regimento Interno). · · 

De autoria- do Senador Jutahy Magalhães, que dispi)e sobre 
isenção do imposto de renda para bolsas de estudos de médicos re
sidentes e remuneração de estudantes em estágio para complemen
tação de estudos u_niversitários. (Dependendo de parecer da Co
missão de Assuntos Ecooômicos.) 

-43-
MENSAGEM W314,DE 1994 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer Q0 237, de 1994, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n° 314, de 1994 (n° 899194, na origem), de 24 de oublbro do cor
rente ano, pela qual o Senbor Presidente da República submete à deH
beração do Senado a escolha do Senbor Valdir Rígbetto, para aercer 
o cargo de Ministro Togado do Tribunal Superior do Trabalho. 

-44-
MENSAGEM W349, DE 1994 

Escolha de Autoridade 

~scussão, em turno único, do Parecer n° 236, de 1994, da 

Comissão de Constiblição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n° 349, de 1994 (n°99U94, na origem), de II de junbo do correnle 
ano, pela qual o Senbor Presidente da República submete à deHbe
rnção do Senado a escolha do Senbor Edson Rodrigues-Chaves 
para exeteer o cargo de Conselheiro do Consellio AcbninistraliVo
de Defesa Econômica. 

-45-
MENSAGEM N' 372, DE 1994 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em blmo único, do Parecer n° 311, de 1994, da 
Comissão de Assuntos Econômicos sobro a Mensagem n° 372, de 
1994 (n° 1.093194, na origem), de I 0 de dezembro de 1994, pela 
qual o Senbor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senbor Edgard Linroln de Proença Rosa, 
para ocupar um dos cargos de Conselheiro Administrativo de De
fesa Econômica. 

-46- ~

MENSAGEM N' 376, DE 1994 
Escolha de Autoridade 

Discussão, elll turno único, do Parecer D0 289, de 1994, da 
Comissã.o de Assuntos Econômicos sobR_ ª--Mensagem n° 376. de 
1994 (n° 1.125/94, na origem), de 8 de dezembro do corren1e ano, 
pela qual o Senbor Presidente da Repú_blica submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senbor Pérsio Arida para exeiCer 6 ca<go 
de Presidente do Banco Central do Brasil. 

-47-
MENSAGEM_W393, DE 1994 

Escolha de Autoridade 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Parecer n° 330, de 1994, 
da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n° 
393, de 1994 (n° 1.186194, na origem), de 21 de dezembro do 
conente ano, pela qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Francisco 
Lafaihte de Pádua Lopes, para exercer o cargo de Diretor do 
Banco Central do Brasil. · 

-48-
MENSAGEM W 102, DE 1994 

Escolha de Chele de Missão Dlplomátiaa 

Discussão, em bnno único, do Pan:cer da Comissão de Re
lações ExteriQI"CS e Defesa nacional sObre a Mensagem n° 102, de 
1994 (n° 135194, na origem), de 21 de fevereiro de 1994~ pela qual 

. o Senboc Presidente. da República submete à deHberação do Seca
do o nome do Senhor Ronald Leslie Moraes Small, Ministro de 
Primeira Classe da Caneim de Diplomata para, cumulalivamente 
com·a função de Embaixador do Brasil junto à Comunidade da 
Austiália, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Nova 
Zelândia. 

-49-
MENSAGEM N' 178, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

DiScuSsão, em tumo único, do Parecer da Comissão de Re
bções Exteriores e Defesa Nacional sobre. a Mensagem n° 178, de 
1994 (n° 325/94, na origem~ de 26 de abril de 1994, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senbor BERNARDO DE AZEVEDO BRITO, Minis
tro de Primeira Classe da Caneim de Diplomata, para, cunrulativa
mente com a função de Embaixador do Brasil junto à República da 
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Finlândía, exercera função de Embaixador do Brasiljunto_ã Repú
blica da Estõnia. 

-50-
MENSAGEM N" 192, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tnmo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem 0° 192, 
de 1994 (n° 375/94, na origem), de 23 de maio de 1994, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Se
nado o nome do Senhor BERNARDO PERICÁS NETO, Minis
tro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulati
vamente com a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
da Bélgica, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao 
Grão Ducado de Luxemburgo. 

-51-
MENSAGEM N" 218. DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão. em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem na 218, de 
1994 (n° 422/94, na origem). de 3 de junho de 1994, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
nome da Senhora THEREZA MARIA MACHADO QUINffiL.. 
LA. Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata. para, 
cumulativamente com a função de Embaixadora do Brasil junto à 
República da Áustria, exercer a função de Embaixadora do Brasil 
junto à Repúblicã'dà'Eslovênia. · · 

-52-
MENSAGEM N" 225, DE 1994 

Esa>lha de Cbefe de Missão Diplomádea 

Discussão. em turno único. do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriore-s e Defesa Nacional sobre a Mensagem na 
225, de 1994 (n" 447/94, na origem), alrav~s da qual o Presi
dente da República submete à deliberação do Senado. a eScolha 
do nome do Senhor JOÃO TABAJARA DE OLIVEIRA. Mi
nistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto à República de 
Cingapura. 

-53-
MENSAGEM N" 257, DE 1994 

Escolha do Cbefe de Missão Diplomátiea 

DiScussão, em turno único, do Pan:cer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem na 257, de 
1994 (n• 527/94. na origem), através da qual o Presidem< da Re
pública submete à deliberação do Seriado o -ri<itilii-do Senhor JOR
GE SAL T ARELLI JÚNIOR, Ministro de Segunda Classe, da Car
reira de Diplomata. para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República do Senegal. 

-54-
MENSAGEM N" 264, DE 1994 

Esa>lha de Cbefc de Missão Diplomátlea 

Discussão. em turno únicO, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 
264, de 1994 (n• 552/Q4, na origem), de 15 de julho de 1994, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú_!llica submete à delibe~
ção do Senado o nome do Senhor JOAO AUGUSTO DE ME
DICIS, Ministro de Primein Classe da c.,.,.,in de Diplomata, 
para, cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Popular da C!ina. exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à Mongólia. 

-55-
MENSAGEM N" 274, DE 1994 

Esa>lha de Chefe de Missão Diplomádea 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações ExteriOreS ·e· Defesa Nacional sobre a Mensagem na 274, de 
1994 (ria 603/94, na origem), de 3 de agosto de 1994, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o -nome do Senhor PAULO MONTEIRO UMA, Ministro de Pri
meira. Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente 
com a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Tailân
dia, exert:er a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino do 
Camboja. 

-56-
MENSAGEM N" 278, DE 1994 

Esoolba de Cbefe de Missão Diplomádea 

Discussão, em turno único. do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem na 278. de 
1994 (na 643/94. na origem), através da qual o Presidente daRe
pública submete à deliberação do Senado o nome da Senhora 
VERA PEDROSA ·MARTINS DE ALMEIDA, Ministra de Pri--
meira Classe, da Carreira de Diplomata. para exercer a função de 
Embaixadora do Brasil junto ao Reino dos Países Baixos. 

-57-
MENSAGEM N" 299. DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em nnno único. do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem na 299, de 
1994 (n° 727/94, na origem), de 6 de setembro de 1994. pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Sena
do o nome do Senhtt RONALD LESLIE MORAES SMALL. Mi
nístro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para. cumula
tivamente com a função de Embaixador do Brasil )mto à COmuni
dade da Austr.ília, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
a Papua Nova Guiné. 

-58-
MENSAGEM N"300, DE 1994 

Escolha de Chefe de l\fi~ Diplomática 

Discussão, em tumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem na 300. de 
1994 (n• 72&194, na origem), de 6 de setembro de 1994. pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Sena
do o nome do Senhor CARLOS EDUARDO DE AFFONSECA 
ALVES DE SOUZA, Ministro de Primein Classe da Carreira de 
Diplomata. para. cun:mlativamente com a função de Embaixador 
do Brasil junto à Confederação Suiça. exercer a função de Embai
xador do Brasil junto ao Principado de Liechtenstein. 

-59-
MENSAGEM N° 302, DE 1994 

Esa>lha de Cbcre de Missão Diplomátiea 

Discussão. em turno único. do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem na 
302, de 1994 (n• 804/94, na origem), de 29 de setembro de 
1994, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado o nome do Senhor LUIZ FELIPE DE 
LA TORRE BENITEZ TEIXEIRA SOARES, Ministro de Pri
meáa Classe da Caneira de i>ii)10mata, para, cumulativamente 
com a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Sué
cia, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ã Repúbli
ca da Letônia. 
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-60-
MENSAGEM N"310, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único. do Parecer da Comissão ele Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 310. de 
1994 (n' 891194, na origem), através da qual o Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor SÉR
GIO DAMASCENO VIEIRA. Ministro de Primeira Classe. da 
Carreira de Diplomata. para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Guatemala. 

-61-
MENSAGEM N'311, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomlitica 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 311, de 
1994 (n° 892/94, na origem), através da qual o Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senbor_CAR
LOS ALFREDO PINTO DA SR.. VA. Ministro de Segunda Classe, 
da Oure ira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto a Barbados. 

-62-
MENSAGEM N" 312, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão .. em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 312, de 
1994 (n' 893/94, na origem), através da qual o Presidente da Re
púb!ica submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
CLAUDIO MARIA HENRIQUE DO COliTO- L YRA, Ministro 
de Segunda Classe, da Caneira de Diplomata, para exe=r a funçãO 
de Embaixador do Brasil junto ã Replblica Cooperativista da Guiana. 

-63-
MENSAGEM N'313, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomlitica 

Discussão, em turriõ único, do Parecer da Comissão <;I~ &e-__ 
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 313, de 
1994 (n' 894/94, na origem), pela qual o Senhor Presidente daRe
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor JA
DIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, Ministro de Segunda Classe da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Indonésia. 

-64-
MENSAGEM N'316,DE 1994 

Escolha de Chere de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re· 
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 316, de 
1994 (n' 908194, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor RU
BENS RICUPERO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata. para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Italiana. 

-65-
MENSAGEM N'345, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomlitica 

Discussão. em turno único, do Parecer da Comissão de Re-

lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem no 345. de 
1994 (n' %3/94, na origem), pela qual o Senhor Presidente daRe
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor AN
TONIO CARLOS DINIZ DE ANDRADA, Ministro de Primeira 
Classe da Ca.rreinL. de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto ã República de Zimbãbue. 

-66-
MENSAGEM N" 359, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão. em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 359, de 
1994 (n' 1307/94. na origem), de 22 de novembro de 1994. pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor_ GERALDO AFFONSO M!JZZl. Mi
nistro de Segunda Classe da Carrei.rn. de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República Federal da Ni

éria. __ g_ . 

-67-
MENSAGEM N' 370. DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da COnllssão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 370, de 
1994 (n' 1.085/94, na origem), de 30 de novembro de 1994, pela 
qual o Senhru: Presidente da República submete à delibera~o do 
Senado o nome do Senhor CARLOS AUGUSTO REGO SAN
TOS NEVES, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplo
mata, para., cumulativamente com o ca.IEO de Embaixador do Bra
sil junto aos Estados Unidos Mexicanos, exercer a função de Em
baixador do Brasil jlnto ao Belize. 

-68-
MENSAGEM N" 375, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

. Discussão, em tumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa.l'Jacional sobre a Mensagem D

0 375. de 
1994 (n' !.118194, na origem), de 6 de ~bro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da ReP."blica submete ã deliberação do 
Senado o nome do Senhor JOSE NOGUEIRA Fll..HO. Ministro 
de Primeira Classe da Carreira de DiPlomata. para. cumulativa
mente com a função de Embaixador do Brasil junto à República de 
Cuba, exercer o cargo de Embaindor do Brasil junto à Antigua c 
Barbuda. 

-69-
MENSAGEM N" 390, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em nimo único. do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 390, 
pela qual o Senhor Presidente da República sub-e ã deliberação 
dOSeoado o nome do Senhor CELSO LU!Z NUNES AMORIM. 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata. para exer
cer a função Embaixador, Chefe da Missão do Brasil junto às Na
ções Unidas. 

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

(Levanta-s~ a sessão às I8h35min.) 
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Ata da 178 Sessão em 4 de janeiro de 1995 
11 a Sessão Legislativa Extraordinári~, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs.: Humberto Lucena, Chagas Rodrigues e Júlio Campos 

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

Affonso Camargo - Alexandre Costa - Alfredo Campos -
Aluízio Bezerra- Beni Veras- Carlos Lyra_- Carioª Patrocíni_o
César Djas - Chagas Rodrigues - Coutinho Jorge - EdUardo Su
plicy- Elcio Alvares- Eva Blay- Fernando Bezerra- Francisco 
Rollemberg - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena - Jacques Silva - Jarbas Passarinho - João Calmonn -
Joio Fraoça- Joaquim Beato- José Richa -Júlio Campos- Lou
rival Baptista- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Mauro Be
nevides - Nabor Júnior - Nelson Wedekin - Ney Mara.nhio -
Odacir Soares- Pedro Siruón- Pedro Teixeira- Racbid Saldanha 
Derzi- Rona!do Aragão- V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Alista de pte
sença acusa o cor:nparecimento de 38 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a pro[eção de Deus. iniciãlnos noSsos trabalhos. 
OS!"- I" Secretário pro:ederá à leitura do Expediente. · 

E lido o seguinte · 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESJDENIE DA REPÚBLICA 
N" 3, DE !995 (n• 3/95, na origem), de 4 do corrente, solici

tando a retiiada da Mensagem n• 218, de 1994 (n• 422194, na ori
gem), referente à indicação da Senhora Thereza Maria Macbado 
Quintella. Minisua de Primeira Classe da camira de Diplomata, 
para. cumul~vamente com a função de Embaixadora jurito à Re
pública da Austria, exen:er a função de Embaixadora do Brasil 

junto à República da Eslovénia. 

A matéria será anexada ao processado da Mensa
gem n• 218, de 1994. 

AVISOS 

DO MINISTRO DA FAZENDA 
N"' 1.840 e !.841/94, de 28 de dezembro 4ltiruo, encami

nhando informações sobre os quesitos constantes dos Requerimen
tos n"' 699 e 701. de 1994. de autoria dos Senadores Eduardo 
Suplicy e João Rocha. Il:-spectivamente. 

As informações foram encaminhadas, em cópias, 
aos requerentes. 

Os Requerimentos vão ao Arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu.es)- O Expediente 

~do vai à publicaçãO. 
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte 
Of. 0032195-G!.PMDB Brasília. 4 de janeiro de 1995. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de dirigir-me --a Vossa Excelência a ftm de 

Justiça e Cidadania: e as Comissões de Infra-Estrutura e de Educa
~. como suplente, em decorrência da renúncia do Senador AN
TÔNIO MARIZ. 

Cotdialmente, Senador Mauro BeoevidesJ Uder do PMDB. .. --- - . .. ... . 

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

-A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o Oficio no 
SI!, de !995 (n• 24195, na origem), .encaminhaudo, noo tetinos daRe
solução n• !1, de 1993. do S.enado Federal. solicitação pan1 que o Es
tado do Espirito Santo ~ contratar operação de crédito externo 
junto ao Banco Internacional prua Reconstrução e Desenvolvimento
BIRD. no valor de dezessete milhões. novecentos e 1reze mil ~s. 
equivalentes a vinte e um mifuões de dólares _americanos. em 
3QI09194. cujos recursos siri<> destinados ao Projeto de Desenvolvi
mento da Educação Pré-Escolar e do Ensino Fundamental 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória N° 788,. de 
28 de dezembro de 1994, que cria. na estrunua organizacional do 
Ministério da Justiça. o Conselho Fed_eral de que trata o arL l_~_da 
Lei n• 7 347. de 24 de julho de 1985. altera os arts. 4". 39. 82, 91 
e 98 da Lei n• 8.078. de II de setembro de 1990, e dá outras pro
vidências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
do §5° do art. 2° da Resolução n° l/89-CN. fica assim coristiblída 
a comissão mista incumbida de emitir parecer sObre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

1. Jacques Silva 1. Mansueto de Lavor 

2. Crutinbo Jorge 2. Nabor Junior 

PFL 
3. Raimundo Lira- 3. Alexandre Costa 

PPR 

4. J arbas Passarinho 

PSDB 

5. Joaquim Beato S. José Richa 

PMN 
6. 

PRN 
indicar o Senador Ney Suassuna para integrar, como membro titu- 7. Aureo Mello 7. Ney Maranhão 
lar do PMDB, as Comissões de Assuntos Sociais e CõnstituiÇãO-. 
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DEPVTADOS 

Titula..,. Suplentes 

BLOCO 

I. Vilmar Rocha I. Nelson Morro 

PMDB 

2. Michel Temer 2. Nest()[' Duarte 

PPR 

3. Leomar Quintaailha · 3. IbrahirD Abi-Ackel 

PSDB. 

4. Laem Bastos 4. Tuga Aagerami 

PP 

5. Marcos Medrado S. Sérgio Naya 

PDT 

6. Vivaldo Barbosa 6. Liberato CabocloPRN 

7. Euclydes Mello 7. Zé Gomes da Rocha 

De acordo com a Resolução n• I. de 1989-CN. fica estabe-
lecido o seguinte Calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 4-1-95 - Designação da Comissão Mista; 
Dia S-1-95 -Instalação da Comissão Mista; 
Até 4-1-95 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 13-1-95- Prazo fmal da Comissão Mista: 
Até 28-1-95 - Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 

Presidente da República editou a Medida Provisória n° 789, de 
29 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a venda de veículos po
pulares. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
do § SO do a.rt. 2° da Resolução D0 1189-CN. iica assim con~iblída 
a Comissão Mista incumbida de emitir p3.11:Cer sobre a matéria:-

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

l. Mansueto de Lavor 1. Ronaldo Aritgão 

2. Jacques Silva 2. Flaviano Melo 

PFL 

3. Dario Pereira 3. Guilherme Palmeira 

PPR 

4. Epitacio Cafeteira 4. Carlos De"Carli 

PSDB 

5.José Richa 5. Jutahy Magalhães 

PDT. 

6. Magoo Bacelar 6. Júnia Marise 

PP 

7. Nelson Carneiro 7. Pedro Teixeira 
DEPVTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

I. Rubem Medina 1. Darei Coelho 

PMDB 

. 2. Roaaldo PerirD 2. Pedro !rujo 

PPR 

3. José Bumeu 3. Osvaldo Bender 

PSDB 

4. Aócio Neves 4. Koyu lha 

I'P" 

S. João Mala 5. Carlos Camurça 

PDT 

6. Carlos Lupi 6. Femaado Lopes 

PL 

7. José Egydio 7. Nelson Bornier 
De aconlo com a Resolução o• I, de 1989-CN, fica estabe-

lecido o seguinte caleadário para a lilum1ação da matéria: 
Dia 4-1-95 - Desigu>Ç!o da Comissão Mista; 
Dia 5-1-95 -lnstalaçilo da Comissão Mista; 
Até 4-1-95 - Prazo para m:ebirDeato de emendas. Praro 

para a Comissão Mista emitir o palT!Cer som a admissibilidade~ 
Até 13-!-95 - Prazo fmal da Comissão Mista; _ 
Até 28-1-95 -Prazo 110 Congresso NacionaL 

·O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória a• 790, de 
29 de dezembro de 1994, que dispõe sobno a isenção do Imposto 
sobno Produtos lnduslrializados (!PI) na aquisição de automóveis 
para ntilizaçllo oo tninsporte autónomo de passageiros, bem como 
por pessoas portackn.s de defiCi&lcia fisica e aos destinados ao 
transpórte escolar. e dá OUIIU provid&lcias. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
do §5° do art.. 2° da resolução n° 1/89-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobno a matéria: 

SENADORES 

Titulara Suplentes 

PMDB 

-. 

I. Rooan Tito 1. Jacques Silva 

2. Cid Saboia De CaiValho 2. César Dias 

PFL 

3. Raimundo Lira 3. Dario Pereira 

PPR 

4. Levy Dias 4. Jarhas Passarinho 
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5. Jutahy Magalhães 

6. Jonas Pinheiro 

7. Eduardo Suplicy 

Titulares 

I. Manoel Castro 

2. Getmano RigotiD 

3. ouo Cunha . 

4. Vittório Medioli 

5.JoãoMaia 

6. Luiz Salomão 

7. Álvaro Ribeiro 

PSDB. 

S. José Riâla 

PTB 

• 6. Marluce PiniD 

'Yr 

7. 

DEPUTADOS 

Suplentes 

BLO
CO 

l.JoséJorge 

PMDB. 

2. Marcos Uma 

PPR 
3. Pedro Pavão 

PSDB 

4. Maurllio Feneira Lima 

PP 

5. Carlos Camurça 

PDT 

6. Beth AzizePSB 

7. Paulo Amaro Casiundé 

De aootdo Com a Resolução n• I, de.!989-CN. fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da- inatéiia: 

Dia 4-1-95 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 5-l-9S - Instalação da ComíssãoMista; 
Até 4-l-9S- Piazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 13 l-9S - Piazo final da Comissão Misla; 
Até 28-l-9S- Prazo no Congresso Nacional: 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 

Presidente da República oditou a Medida Provisória o 0 791, de 
29 de dezembro de 1994, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor da Com
panhia Nacional de Abastecimento, do Ministério da Agricultura, 
do Abasleeimento e da Reforma Agrária, crédito extraordinário no 
valor de R$ S.07S.OOO,OO (cinoo inilhões, setenta e cinoo mil 
reais), para ampliação do Programa de Distribuição Emeigencial 
de Alimentos - PRODEA. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
do § 5° do art. 2° da Resolução D0 1/89-CN, fica assim constitt.IÍda 
a Comissão Mista incumbida de emitir paiecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplente. 

I. Cootinho Jorge 

2. Aluízio Bezeri-a 

3. Carlos Patrocínio 

4. Jarbas Passarinho 

. S. Joaquim Bea!o 

6. Francisco Rollemberg 

7. Aureo MeUo 

PMDB 

.PFL 

PPR 

PSDB 

PMN 

PRN 

I. Cid Saboia De Carvalho 

2. João Calmon 

3. Henrique Almeida 

4. Levy Dias 

S. Teotónio Vtlela Filho 

6. 

7. Ney Maranhão 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes. 

BLOCO. 

l. Cesar Bandeira I. Fãtima Pelaes 

PMDB 

2. Pinheiro Landlm 2. Amwldo Costa 

PPR 

3. Carlos Azambuja 3. Fábio Meiielles 

PSDB 

4. Laçrte Bastos 4. Munhoz da Rocba 

PP 

5. Jofran Frejat S. COSIA Fem:iia 

PDT 

6. Giovanni Queiroz 6. Carlos Cardinal 

PCDoB 

7. Sérgio Miranda 7. Renildo Calheiros 

De-acordo com a Resolução oll-l, de 1989-CN, fica esU..be-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 4-1-95- Designação da Comissão Mista; 
Dia 5-1-95 - Instalação da Comissão Misla; 
Até 4-1-95- Prazo pam recebimento de emendas. PrJu.o 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até l3-l-9S - Piazo fmal da Comissão MisiA; 

Até 28-l-9S- Pr3zo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 

Presidente da República editou a Medida Provisória o0 792. de 
29 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a criação dos cargos 
em comiSSãO que menciona e dá outras providências. 
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De acordo com as indicações das Lidemnças. e nos termos 
do § 5" do art. 2" da Resolução n• !i89-CN, fica assim oonstiwída 
a Comissão Mista incumbida de emitir paxecer SO~ a matéria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

EMDB 

L Cid Saboia de Carvalho l.Ronaldo Aragio 

2.Coutinbo Jorge 2. Gilberto Miranda 

3. Carlos Patnx:í.n.io 

4. Affonso Camargo 

5. Julaby Magalhães 

6. Lavoisier Maia 

7 .Pech'o Teixeira 

Titulares 

I. Manoel Castro 

2. Mauri Sérgio 

3. Cunha Bueno 

4. Jabes Ribeiro 

S. João Maia 

6, Qlrlos A)l;>!:rtp •. 
Campista 

PFL. 

3.H~nrique Almeida 

PPR 

4.Epitacio Cafeteira 

PSDB 

SJoaquim Beato 

PDT 

6.Nelson Wedekill 

PP 

7.João Frutça 

DEPUTADoS 

Suplentes 

BLOCO 

L Rubem Medina 

PMDB 

2. lvandro Cuuha Lima 

PPR 

3. Jos6 Teles 

PSDB 

4. Sigmaringa Seixas-

PP 

S. Jos6 Liuhares 

PDT 

6. Max Rosenmann 

PSD 

7 .. Edi Silipnmdi 7. 
Orlando Pacheco De aootdo com a Resolução n• I. de 

1989-CN. fica estabelecido o seguinte calendário para: a tr.unitação 
da matéria: 

Até I3-I-9s - Prazo rmai da Comissão Mista; 
Até 28-1-95- Prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 

Presideo!e da Rep!Íblica editru a Medida Provlo6ria o• 793, de 
29 de dezembro de 1994, que altera dispositivos das Leis n•s 
7.998, de 11 de janeiro de 1990, 8.Q36, de 11 de maio de 1990, 
8.213, de 24 de julho de 1991. e dá ootras provid&lcias. 

De aootdo com as illdicações das Lidemnças. e nos tennos 
do § s• do art. 2" da Resolução n• 1189-CN, fJCa assim constiwfda 
a Comissão Mista incumbida de emitir pam:er sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Supleo!es 

PMDB 

L Mansueto de Lavor 1. Jacques Silva 

2. Gilberto Miranda 2. Coutiuho Jorge 

PFL 

3. Loorival Baptista 3. Elcio Alvares 

PPR 

4. Looremberg Nunes Rocha 4. Esperidíão Amin 

PSDB 

S. Eva Blay S. Julaby Magalhães 

PTB 

6. V almir Carnpelo 6. Marluoe Pinto 

Pf 

7 .. Eduardo Suplicy 7. 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

!Maluly Nettó l.Aillôoio Geraldo 

PMDB 

2. Nilton Baiano 2. Olavo Calheiros 

PPR 

3. Amaldo Faria de Sá 3. Roberto Balestra 

PSDB 

4. rOsé Al>w -
-- - - 4. Luiz Máximo 

PP 

S. João Mais S. Costa Ferreira 

PDT 

Dia 4-1-95 - Desiguação da Comissão Misa; 6. Carlos Alberto Campista 6. Amaucy Müller 

Dia 5-1-95 -Instalação da Comissão Mista; PPS 
Até 4-l-9S- Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

p~ a Comissão Mista emitir o pazecer sobre a admissibilidade; 7. Augusto Carvalho 7. Sérgio Arroca 
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De acordo com a Resolução n• I, de 1989-CN,Iica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 4-l-95- Desiguaçio da Qxnissio Mista; 
Dia 5-1-95- InStalaçio da Comissio Mista; 
Alb 4-1-95- Prazo pom recebimelllo de emendas. ·Pmzo 

para a Comissio Mista emitir o parecer so~ a admissibilidade; 
Alb 13-1-95 - Prazo fmal da Comissio Mista; 
Alb 28-1-95- Prazo 110 Congresso Naciooal 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senbor 
I'Iosidente da República editou a Medlda Provisória n• 794, de 
29 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a pouticipaçio dos lia· 
balhadores nos lucros ou resultados das empresas e dá outras pro
vidências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
do§ 5° do art. 2° da resolução n° 1/89-CN. fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer~ a mat«ia: 

SENADORES 

Titulares Suplenks 

PMDB. 

I. Gilberto Miranda I. Ruy"Bacelar 

2. MansueiO de Lavoc 2. Alfredo Campos 

PfL 

3.Alexanche Costa 3.Henrique Almeida 

PPR 

4.Affonso Camatgo -4.Carlos De 'Carli 

PSDB 

5.Eva Blay 5Jutahy Ma_galhães 

PMN 

6Francisco Rollemberg 6. 

PRN 

7 .Aureo Mello 7 .Ney Maranhão 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

I. Manoel Castro I. Átila Lins 

PMDB 

2. Geddel Vieira Lima 2. Mauri Sérgio 

PPR 

3. Prisco Viana 3. Roberto Bale:;otra 

PSDB 

4. Saulo Coelho 4. Edmundo Galdino 

PP 

5. V aldenor Guedes 5. Carlos CamUrÇa- - - -· 

PDT 

6. Amancy Müller 6. Carlos Alberto Campista 

PV 

7. Sidney De Miguel 7. 

De acordo·oom a Resolução n• I, de 1989-CN. fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: -

Dia 4-1-95 - Designação da Comissão Mista; 
Dia S-1-95- Instalaçio da Comissão Mista; 
A~ 4-1-95 - Prazo para =ebimeniO de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
A~ 13-1-95- Prazo fmal da Comissão Mista; 
A~ 28-1-95- Prazo no Congresso NaciooaL 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senbor 

I'Iosidente da República editou a Medida Provisória n• 795, de 
29' de dezembro de 1994, que dispõe sobre a suspensão, em cará
ter ~xcepcional e durante o ano de 1995. da ~staçio do setviço 
militar para fms de permitir o- exetclcio temporâiio de atividade 
policial militar. 

De acordo com as indicações das Lideranças. e nos termos 
do § 5° do art. 2° da Resoluçlo n° 1/89-CN. fica assim constituída 
a Comissão Mista inru.mbida de emitir pãreCer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulara Suplentes 

PMDB 

I. César Dias 1. Ronan Tito 

PMDB 

2. Aluízio Bezerra 2. Ronaldo Aragão 

PFL 

3. Hugo Napoleão 3. Guilllerme Palmeira 

PPR 

4. Levy Dias 4. Hydekel Freitas 

PSDB 

5. Eva Blay 5. Joaqu~ Beato 

PDT 

6. Nelson W edekin 6. Magno Bacelar 

PP 

7. Rachid saldanha Derzi 7. Meira Filho 

Titular-es 

1. Werner-Wanderer 

2. Hélio Rosas 

3. Jair Bolsooaro 

4. Laerte Bastos 

DEPUTADOS 

Suplenks 

BLOCO 

!.Osório Adriano 

PMDB 

2. Nicias Ribeiro 

PPR 

- 3:lliu1oo 'Ribeiro 

PSDB 

4. FláviO Palmier da Veiga 
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PP 

5. José Linhares 5. Laprovita Vieira 

PDT 

6. Paulo Ramos 6. Wilson MUller 

PRO NA 

7. Regina Gordilho 7. 
De acordo com a Resolução o0 1. de 1989-CN. fica estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 4-1-95 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 5-l-95 -Instalação da Comissão Mista; 
Até 4-1-95 -Prazo para =ebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão _Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 13-1-95- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 28-1-95- Prazo no Congresso NacionaL 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sol= a mesa. 
requerimeJ?lo que será lido pelo Sr. 1 o Sec::tetário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N°13, DE 1995 
Nos termos do art. 210 do RegimeDlO Interno, I<qUeira a 

transcrição nos Anais do Senado do artigo do Sr. Mait:Oildes Ga· 
delha intitulado :'Além da Anistia", publicado no jornal do Con· 
gr<SSONaaonalde lO a 16dedeumbrode 1994. · 

Sala das Sessões, 4 de janeiro de 1994. - Senador Carlos 
Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - De acordo 
com o art. 210. § 1°. do. Regimenlo Interno. o fcqllerimento será 
submetido ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário. 

É lido e aprovado o seguÚlle 

REQUERIMENTO N°14, DE 1995 
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1•;do Regimento Interno 

do Senado Federal, seja considerada como licença concedida a mi· 
nha ausência dos aabalbos da Casa nos dias 2. 5, 9. 12 a 16, 19. 20 
a 22, 27, 2S e 29 de dezembro de 1994 e no dia 2 de janeiro de 
1995 em que estive em visita político-partidária no meu Estado do 
Mato Grosso do Sul. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1995.- Senador Ra· 
chid Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
requenm.ento. fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa., requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secr:c
tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N°15, DE 1995 
Requeíro nos termos regimen:tais a retirada do Requerimen~ 

to de Informações n° &'94 de minha autoria. -
Sala das Sessões, 4 de janeiro de 1995.- Senador Eduardo 

Matarazzo SupHcy. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 

defere a solicitação. 1 

O requerimento vai ao Arquivo. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre

tário. 
É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N°16, DE 1995 
Nos termos do disposto no § 1 o do art. 13 do Regimento ln

temo. requeiro sejam considerados como licença autorizada os 
dias 2, 3. 4, 5, 6,-7. 8, 9. 12, 17, 20. 27, 2S, 29 do mês de dezem. 
bro de 1994, e 2 de janeiro de !995, quando estive afastado dos 
trabalhos do Congresso Nacional; exercendo atividade Parlamentar 
no Estado que represento. 

Sala das Sessões, 4 de janeiro de 1995. - Senador Nelson 
Wedekln. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento. fica conctidida a licença solicitada. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre
. tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•t7,DE 1995 
Requeiro nos termos dos artigos 49, mciso X. e 50 da Com~ 

tituiçio Federal combinados com o art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal sejam solicitadas ao Ministro das Comunica
ções as seguintes infotmações.: 

. . I. Discriminar o quadro societário da Rádio Recotd SIA, 
CGC n• 60.62836WOOO 1· 75, discriminando o número de cotas de 
cada acionista. 

2. Na possibilidade de ainda estar constando nos registros 
desse Ministério o nome do Senhor Guilllenne Stoliar como ado
Dista '.'"'joritário, da referida rede, questionamos o motivo pelo 
qual ameia não foram tomadas as providências necessárias, nos ter
mos do Código Brasileiro de Telecomunicações, no sentido de in
cluir os novos acloniStas, teiido etn vista que é do conhecimento 
público que o Sr. Edir Macedo tornoo-se há alguns anos o seu 
acionista controlador. 

Justificação 
Analisando o Projeto de Decreto Legislativo n° 42194. em 

tramitação nesta Casa. que aprova a renovação da permissão para 
explot:tção do serviço de radiodifusão pela Rádio Record S/A. 
aparece o Senhor Guilherme Stoliar. como o controlador de 
48.056.696 cotas _do to<al de 96.113389, ou seja. ele consta como 
sendo o principal acionista. De acordo com o disposto no iut. 38 
do Código Brasileiro de Telecomunicações a transferência da con
cessão. a cessão de cotas ou de ações representativas do capital so
cial dependem de autorização do Ministério das Comurticã.Çõcs. o 
qual também é responsável pela fiscalização e instrução das Men~ 
sagens do POOer Executivo onde são encaminhadas as solicitações 
para renovação de concessão dos serviços de radiodifusão. E do 
cooheclmeDto- público que o acioniSta riiajJritátfC> da referida rede 
de telecomunicações vem a ser o Senhor Edir Macedo. 

Considerando que o Senado precisa tomar decisão sobre a 
aprOVação -do referido Projeto com bas~ em informações corretas e 
providas de boa fé por parte dos controladores da Rádio Record, 
faz-se necessário que o Ministério das Comunicações verifique se 
houve modificação no quadro de acionista:s daqUela organ.ização. 

- Sala das Sessões, 3 de janeiro de 1995.- Senador Eduardo 
Suplicy. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)) - O requeri
mento lido será despachado à Mesa para decisão. ·DOS termos do 
incisá lU do art. 216 do Regimento Interno. 

So~ a mesa, requerimento que seri. lido pelo Sr. 1° Secretário. 
E lido o seguinte 
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REQUERIMENTO N' IS, DE 1995 
Requeremos urgência. nos termos do art. 336, b~ do Regi

mento Interno, para o Of. n' 83, de 1994 (Oficio PRESI 3771, de 
13-12-94, na origem), do Senhor Presidente do Banco Central do 
Brnsil, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
de São Paulo. para emissãO de Letras FinanCeiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo - LFI'P, destinadas ao giro da Dívida Mobi
liária do Estado, vencível DO 1° semestre do 1995. 

Sala das Sessões, 4 de janeiro de 1995.- Mauro Beuevides 
- Odacir Soares - Jonas Pinheiro - Áun:o MeDo - Eduardo 
Supllcy -.Marco Lúcio - Lucidio Port.Ua - AlfonliO Camargo 
-Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento lido ser.l votado ap6s a Ordem do Dia, na forma do disposto 
no arL 340, II. do Regi.menlO Interno. 

Há ora~s inscritos. 
Concedo a palavra aO nobre Senador P«lro Si.m.on. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador I.;ourivàl Baptista. 
O SR. LOURIV AL BAPI'IST A (PFL-SE. Pronuncia o se

guinte discurso.)- Sr. ~idenle, Sr"s e Srs. S~. transconi.
da a fase de posse e transmissão de cargos nos Governos ~taduais 
e na área federal. constatou-seque entre os critériOs- de seleção no 
processo de escolha que distinguiu aquelas pessoas que se situa
ram entre as que mais se destacaram no seu ramo de atividade, cer
tamente pesou o fato do personagem reunir nio apenas qualidades 
de competência e pxeparo técnico e intelectual, mas, tambán, rela
cionamento, prestígio pessOal e uma história de lutas e idealismo. 

Temos boje no ministério do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, para satisfação desta Casa e do Coogresso Nacional. que 
contribui com vários -nomes-no primeiro eScalão do Governo, um 

conju.nto composto dos melhores curriculos da República. que pu
deram ser harmonizados. sob aspectos técnicos e políticos. em tor
no de um programa de Governo que representa a esperança do 
povo brasileiro para os próximos quatro anos. 

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, quero manifestar a minha 
confiança nó sucesso do G_ovemo de nosso novo Presidente, recente
mente egresso dos quadros do Senado Fede131. onde pudemos bem 
conhecê-lo e, por esta razão. nosso sentimento é de t:ran_qüilidade. es
perança e otimismo com relação ao futuro de nosso País. 

Mas, Sr. Presidente. Sr-'s e Srs. Senadores, o motivo princí: 
pai do meu pronunciamento hoje é o de ressaltar .a feliz oportuni
dade da escolha do desportista Edson Axantes do Nascimento para 
exercer o cargo de Ministro Extraordinário dos Esp::mes, após, em 
duas tentativas anteriores-de promover a vocação e a organização 
das práticas desportivas, dois outros profissionais de prestígio te
rem ocupado a Secretaria especifica destinada a esse objetivo, que 
foram Bernard e Zico, que realizaram um importante traballio. 

A escolha de Edson Arantes do Nascimento, entretanto, dá 
uma dimensão mais ampla às intenções e preocupações do Gover
no com relação ao destaque e à prioridade que se pretende dar ao 
esporte, primeiro. pela escolha de um nome nacional e internacio
nalmente consagrado. como é o caso de Pe_lé, e, em qundo lugar. 
pelo nível de Ministro em que se colocam as funções de quem vai 
cuidar dos esp:ntes e suas políticas dentro do Governo. 

Pelé, sem dúvida alguma, reúne um conjunt,o de atributos, 
incluindo prestígio, conhecimento e experiência, o que o toma a 
pessoa mais preparada para essa nova missão a el~ atribuída, a de 
promover o esporte no Brasil. cuidando de soluções para os seus 
problemas. estimulando as práticas desportivas para a mocidade e 
elevando o padrão de nossos desportistas para as competições na
cionais e internacionais. eníun., procurari.do dinamizar este setor 

tão importante das atividades de cultura tisica e desportiva em 
nosso País. 

TemoS acompanhado suas idéias e opiniões, observando 
que é mais do que um jogador de futebol bem-sucedido, condeco
rado e vitorioso, nlas. também. um empresário de sucesso. um em
baixador cultural do nosso País no exterior, onde tem feiro boa 
imagem de nosso Brasil, preocupando·se com a educação despor
tiva de nossas crianças, tanto que, quando em 1969 realizou aquela 
admirável proeza do seu milésimo gol e tro.Jxe uma bola de ouro com 
que foi premiado para mostrar aqui no Congresso, ofereceu aquele 
tento às crianças brasileiras, principalmente às crianças de rua. 

Sendo uma pessoa de origem humilde, tem uma grande sen
sibilidade para os problemas sociais. Em enttevista -à imprensa. 
afumou: 

- O menor que pratica esportes cresce sem vícios. Hoje, infe
lizmente, o que se vê são crianças abandonadas, buscando nas dro
gas uma fuga. E os traficantes também se aproveitam das crianças 
para os seus negócios, o que não pode continuar. 

E acrescenta que "aqueles meninos de 1969", quando do_ 
seu milésimo gol, "são os pais desses que andam por aí", carentes 
de atenção. · 

O Sr. Edson Arantes do Nascimento é considerado o atleta 
do século. O público de grande parte do mundo relaciona facil
mente o Brasil pelo nosso Pelé, aplaudido carinhosamente em to
dos os h.Jgares onde aparece e que visita. pelo seu desempenho no 
esporte. pelas alegrias e pela diversão que já produziu nas disputas 
de que participoU eoi seus quase quarenta anos de- desportista pro
fissiODal, imbatível nos campos de futebol do mundo, uma legenda 
ainda insuperável. 

Sr. Presidente, devo a Pelé a lembrança de uma grande ale
gria em minha vida pública quando, Governador, inaugurei o Ba
tistão. uma obra de meu Governo, para 50 mil pessoas, e 

coovidei-o para partiCipar, com a seleção brasileira. do jogo inau
gural daquele estádio. dando ele o àJ.ute inicial para marcar a sole
nidade. 

Sabia dos seus compromissos, mas teve a atenção e a geJlli
leza de atender ao meu convite e participar da inauguração do Ba
tistão. 

Hoje, lá está o nosso estádio com seus 25 anos de inaugura
do, e todos se lemlmlm das proezas de Pelé. 

Sr. Presidente, encerrando o meu pronunciamento, quero 
manifestar o meu aplauso pela escolha do Sr. Edson Arantes do 
Nascimento, Pelé, para o cargo de Ministro Estraordinário do Es
porte. manifestando a minha con[mnça em seu sucesso e esperan
do que coosiga pôr' em prática uma das suas idéias de que o 
esporte poderá ser também uma forma de amplo resgate social. 

Finalizando, peço a transcrição, com o meu pronunciamen
to, da notícia publicada no Correio Braziliense de boje, dia 4 do 
corrente. intitUlada 11Pelé quer Copa e Olimpíadas no Brasil". 

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

CoiTeio Bruiliense 

!lll'silia, quarta-feira.4 de janeiro de 1995 

PELÉ QUER COPA E OLIMPÍADAS NO BRASil.. 
De temo azul, camisa branca e gravata de seda com peque· 

nos losangos multicoloridos. ao lado da mulher Assina. Edson 
Arantes do Nascimento, Pelé, assumiu ontem o seu primeiro-Cargo 
político, depois de 40 anos de notoriedade mundial. 
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Ele tomou posse no Ministério Extraordinário-dos Esportes 
is llh e anunciou que seus planos incluem as Olimpiadas de 2004 
e a Copa do Mundo de 2006, que quer tra:urpanl o País. 

A cerimônia, no Palácio do Planalto reuniu minislros, diri
gentes esportivOs e amigos como Nilton Santos, cem quem jogoo 
na Copa de 58 e 62. O presidente Fernando Henrique Caxdoso in
teiTOmpeu a reunião do Conselho Político pam.-empossar o Rei. 

Pelé começou chamando o presidente de 'IIm t6cnico lDllito 
maís exigente que meu primeiro IIeinador na Seleção Bmsileim, em 
58, VícenteFeola". A equipe. segundo ele, SC111'1Imgrande Lime". 

Discurso- Em seguida, fez questão de frisar que aquele era 
o primeiro disanso que lia em tod.a a sua vida - sempre fa.laia de 
improv-iSO e. por isso, muitas-de suas declamções haviam sído de
turpadas. 

''Para evitar iss_o, ri:iinha assessoria achoo melhor que eu es-
crevesse tudo que irei falar, para nio correr riscos", ressaltou, 
compax:ando seu nervosismo ao da estréia na Scleção. 

A ~nte do Ministério, anunciou, adotará uma política vol
tada pua o esporte de base, nas escolas, ligado i educação. Mas 
vai emprestar seu nome e imagem para buscar apoio do empresa
riado ao esporte de resultados. 

Ele conta com a iniciativa privada também para tomar ven
cedotas as candidalllras do Rio is Olimpíadas de 2004 e do Brasil 
à Copa do Mundo de 2006. · · · 

O prosidente Fernando Henrique Cardoso falou de improvi
so, pela prime~ vez desde que assumiu o cargo. AfliDlou que es
tava empossando o Atleta do Século, o símbolo da· expressão de 
um Brasil vigoroso. 

Assegurou que convocou Pel6 não apenas pelo seu renome 
internacional, mas potqUe nas conversas que teve com ele sentiu 
que tiDham os: mesmos objetivós. -- -

MEIA HORA DE AUTÓGRAFOS 

Do Palácio do Planalto, o ministro exlrábtdinário dos Es
portes seguiu paill o prédio onde funciona a Secretaria dos Despor
tos, no Setor de AutaiqUias Sul. 

Sua chegada quebrou a rotina dos OOrocratas de plantão e 
atiçoo a curiosidade de quem passava pelo local naquele momen~ 
to. Logo que entrou foi Cercãdo pelo pessOal da limpeza e fiCou 
cerca de 30 minutos disrribJindo autógrafos. 

No entanto, o- primdro, como ministro extraordinário-_ dos 
Esportes, foi dado ainda na calçada a um vendedor ambulante que 
ameaçou várias vezes se aproximar da comitiva. · 

Quando teve certeza de que era realmente o Rei (ji.iCrii- ali 
estava. não vacilou em "sacar'' uma caneta e um pedaço de papel. 

Cercado por dirigentes esportivos, conversou demorada
mente com alguns e ouviu paciente o presidente da Confederação 
Brasileira de Desportos Aquáticos. Coamcy NUnes. -

Pelé gastou pouco mais de 40 minUtoS pata peTCotret asíns
talações da Secrelaria de Desportos. que abriga 70 funcionários. 
divididos em três departamentos. 

Na Coordenação de Desporto· pari a Pessoa Portadora de · 
Deficiência F"tsica, brincou com os eletricist.as Antônio de Assis do 
Nascimento e Ricãido Alves Moreno. que não interromperam a 
instalação de um aparelho de ar -coodici6nãdo para cumprimenl.á
lo. 

''Eu gostei disso. O m.i.nistro chega e vocês não têm a preo
cupação de parar o ttabalho para. pelo menos. aparentar que estava 
tudo pronto", comentou sorrindo. 

Precária - Pelé classificou como precária -as instalações da 
Secretaria de Desportos, mas elogiou os esforços do seCretário 
Man:os Berenguer em dar continuidade aos trabalhos. 

Explicou que ainda não foi defmido onde será o seu gabine
te, mas indcpenden~ da localização espera que os trabalhos sejam 
exea1ta.dos em harmonia com a secretaria. 

FbRTUNACOMEÇOUNOSEUA 
Da Sucursal 

São Paulo - Zoca. o irmão de Pelé, é quem resume bem: 
"Como empresário, Pelé é um grande jogador de futebol". O Í1mão 
acba que o Rei tem coração mole, misb.lra amizade com negócios e 
por isto não é tão rico quanto pensam. - -

A verdade é que, até 197 4, ano em que se despediu do fute
bol no Santos Futebol Clube. o parrimônio de Pelé não fazia jus ã 
sua fama. Dependia de estranhos para administrar seus negócios, 
foi mal assessorado e vitima de oportunistas. 

O PATRIMÔNIO 
- 55 propriedades em Santos 
-área na praia do Gonzaga (bairro nobre de Santos) 
- uma mansão no Guarujá 
-um sitio na região do Vale do Ribeira (SP) 
-três apartamentos nos Jardins (baiiTos nobres de São Paulo) 
- dois apart-botéis en Itaparica, Babia 
-um apartamento em Nova Iorque 
-uma casa de pmia em Long !sland (EUA). 

Foatn I Olé Fome. Rodritu~. o "Pq,jto", ~tírio e a:irninistradcr do pa
~ri.odePdé 

O ídolo começw realmente a ganhar dinheiro alto a partir 
de 1975, quando levou o futebol para os Estados Unidos. 

Contratado pela W amer Communications para jogar no 
Nev.r Y ork Co_s:m,os foi aprendendo o esquema empresarial norte
americano. 

Hoje. a marca ''PeW' 6 o canu-chefe dos negócios do novo 
mini.Siro. Contratos de publicidade, principalmente os internacio
nais., são sua maior fonte de faruram.ento. 

• Sua empresa de eventos, a Pelé Sports & Marlreting. tem 
obtido sucesso, como a Feira Internacional de Esp::>rtes do Brasil. 
realizada em 93 e neste ano em São Paulo. 

No entanto. não conseguiu promover a Copa Rio/Minas de 
futebol. 

ENTREVISTA 

"Vou morar em Brasília e não deixarei de 
cumprir contratos de publicidade• 

Walherto Maciel 

Homem com negócios espalhados pelo mundo todo, Pelé 
garante que a partir de agora vai ftxar ~Sidência em Brasília para 
cumprir seu papel como ministro. E vai conúnuãr- trabalhando, 
porque o salário de ministro. "6, é pequenininho". Ele diz, tam
bém. que não é sua a informação divulgada ontem, no Rio: de que 
sua primeira medida seria intervir nas confederações esportivas 
para apurar enriqu&:iitlento ilícito. 

Pelé, como você pretende conciliar sua vida de homem 
que tem negócios no mundo inteiro com a rotina de ministro? 

Esta foi uma das coisas que ponderei junto ao presidente. 
Falei para ele que sem verba no ministério e o salário 6, pequem~ 
ninho. não poderia abandonar alguns trabalhos que tenho no exte
rior e no Brasil. É evidente que não vou fazer novos contratos de 
publicidade, mas vou cumprir os assinados e fazer alguns comer
ciais para me manter. Com o tempo essa atividade i:ni diminuir. 

Você vai fixar residência em Brasffia? 
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Sim. pretendo ficar em Brasília. Estoo vendo uma casa ou um 
hoteL irei ficar aqui, com niinba mulher e a garota (filha da esposa. 
Assíria). O único problema que estamos enfrentando é a escola da 
menina. que esruda em um colégio inglês. em São Paulo. Mas já estou 
me infomtando para ver se tem algo similar em Brasília. 

Quais são os contratos que serão mantidos? 
São cootiatos que todós conhecem, com o Master Caxd. com a 

Umbro e a Unicor, que está fazendo o uaba.lb.o com as crianças no 
Santos. São-cOnlrillos que-ainda vão demomruns oito meses. 

Você pretende mesmo fazer um choque fiscal no esporte? 
Olha, eu não falei nada disso. Foi -uma entrevista que não 

fofininha, foi uma entreVista de um assessor, o Juca K.fouri, e co
locaram o tíhllo com meu nome. 

Pelé, você certa vez disse que tinha vontade de ser presi
dente do Brasil. Agora que assumiu o primeiro cargo político ... 

Posso interrompê-lo? Eu nunca disse isso. Foi publicado 
várias vezes. eu fui convidado por várias vezes para fazer parte de 
grupos politicas e nunca aceitei. Esta é a primeira vez que um Jm--
sidente, no caso Q presidente Cardoso, me convence a participar. 
Tudo aquilo que saiu - do voto, de presidência- são deturpações, 
e é por isso que escrevi o meu disrurso hoje. 

O queopr<Sidente Fernando Hemiquerez para~o? 
Antes de aceitar o convite tivemos umas duas ou três conversas 

e o que me convenceu foi o fato de este ter sido ó primeiro grupo polí
tico que não me ofereceU Dada em troca. Isso já me convenceu. Se
gundo, porque o _presidente me ga.xantiu que eu terei autoDomia para 
realizar o que outros não conseguimm. E sou brasileiro; anY.'I este país 
e tenho que retribuir a esse p:wo tudo que recebi. 

Você disse que não tem planos políticos, mas sabe que 
ocupando um ministério passa a ser um sério candidato a 
qualquer cargo nas eleições de 98. 

Mas eu não precisava ser ministro para concorrer a qualquer 
cargo ou para receber convites. Se eu tenho votos hoje no Brasil, 
se tem partidos interessados em minha filiação- isso já existe há 
muito tempo. _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT..SP. Pronunda o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sn e 
Srs. Senadores. em seu pronunciamento de posse. o MiniStro das 
Comunicações. Sérgio Mona. fez uma avaliação critica do uso da
quele Ministério durante os anos 80. ressaltando eomo havia sido 
utilizado para fmalídades políticas. Não chegou a desenvolver uma 
análise relativa ao que significava o uso JX>Iítico do Ministério das 
Comunicações. Af1m1ou que o Ministério das ComunicaÇões, na 
gestão do Governo Fernando Henrique Cardoso, estará voltado 
para o desenvolvimento. 

É preciso se saber melhor. afinal, qual foi a intenção do Mi· 
nistro Sérgio Motta; pois. ainda ontem. diante das manchetes de 
jornais que inforrilaram que S. Ex• teria feito críticas ao ex·Minis
tro das Comunicações Antônio- CarlOS Magã.lhãeS, o MinistrO- Sér
gio Motta- segundo informa a imprensa - telefonou ao Seoitdor 
eleito Antônio Carlos Magalhães para melhor explicar o conteúdo _ 
de sua critica. 

O uso político de qualquer Pasta pode ser considerado ade· 
quado se visando o desenvolvimento educacional. social. do País; 
mas pode também ser usado para fms distorcido em relação ao in
teresse público. 

Esperaioos -qUe haja, realmente, por parte do MinistériO das 
Comunicações. uma ãção que não confunda o uso indevido e uma 
ação política de forma que não Venha a contriuiar interesses maio

, res da população. 

Relacionado a atriOO.ições do Senado Federal, com vistas ao 
que se passa com os meios de comunicação, apresento um requeri
mento à Mesa, nos termos dos arts. 49, X, e 50 da ConstitUição Fe
deral, combinac!Qs com o art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, solicitando ao Ministro das ComunicaçõeS as se
guintes informações: 

I) Discrimiriar o quadro societário da Rádio Record S/A, 
CGC n' 60.628.3691001-75, discriminando o número de cotas de 
cada acionista; 

2) Na possibilidade de ainda estar constando nos registros des
te Ministério o nome do Sr. Guilbenne Stoliar como acionista majori_
tário da referida rede, questionamos o motivo pelo qual ainda não 
f013.Dl tomadas as providências necessárias. nos termos do Código 
Brasileiro de Telecomunicações, no sentido de incluir os novos acio
nistas, telldo em vista que é do coubocimento plblico que o Sr. Edir 
Macedo tomou-se hã alguns anos o seu acionista Controlador. 

Justillcação 
. Analisando o Projeto de Decreto Legislativo n° 42194, em 
tramitação nesta Casa. que aprova a renovação da permissão para 
exploração do serviço de radiodifusão pela Rádio Reconi S/A, 
aparece o Sr. Guilherme Stoliar como o conlrolador de 48.056.696 
cotas do total de 96.113.389, oo seja, ele consta como sendo o 
principal acionista. De acordo com o disposto no arL 38 do Código 
Brasileitu de Telecomunicações, a transferência da concessão. a 
cessão de cotas ou de ações representativas do capital social de
pendem de autorização do Ministério das ComunicaÇões, o qual 
também é responsável pela fiscalização e instrução das Mensagens 
do Poder Executivo, onde são encaminhadas as solicitações para 
renovação de concessão do serv_iço de radiodifusão. É do conheci
mento que o acionista _majoriláiiO da referida rede de teleconruni
cações vem a ser o Sr. Edir Macedo. 

Considerando que o Senado precisa tomar decisão som a 
aprovação do referido projeto, co~ base em _il!fõmtações corretas 
e- providas de boa-fé por parte dos controladores da Rádio Re-o 
cord, faz-se necessário que o Ministério das Comunicações verifi
que se houve modificação no quadro de acionista daquela 
organização. 

Sr. Presidente, farei, ainda. algumas considerações quanto à 
questão das remunerações do Presidente da República. do V ice
Presidente, dos Ministros de Estado. dos MiniStros- do Poder Judi
ciário, dos DePiJtados Federais, dos SenadoreS e da politica 
salarial neste País. 

Diante do previsto na Constituição; íDclusive no que diz 
~ito A isonomia entre os Três Pcxieres, faz-se necessário que 
tenhamos muita responsabilidade ao_ tomarmos dec:isão quanto à 
nossa remuneração; pois, neste mesmo momento, estamos toman
dO- decisões sobre o salário mínimo e sobre a remuneração dos 
funcionários municipaiS. ----

Cabe a esta Legislatura definir a remuneração_ daqueles que 
farão parte -da próxima. Portanto, antes de primeiro de fevereiro, 
agora é o momento de se tomar deciSão a este respeito. 

Quando do início desta Legislatura. em fevereiro de 1991. a 
remuiD!ração dos Parlamentares, Deputados e SenadõreS.-eStiva 
em tomo de um milhão e quatrocentos mil cruzeiros reaís, enquan
to que o salário mínímo estava em tqmo de 15 mil cruzeiros reais. 
Hoje, o salário mínimo estã em tomo de_setenl.a reais~ com o abo
no coocedido pelo Governo Itamar Franco, passou para oitenta e 
cinco Reais --trata-se apenas de um abono com vigência no mês 
de janeiro-, enquanto que a remuneração de Deputados e senã.do
res está em torno de quatro mil e oitenta reaís. 
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A imprensa informa que se cogita de um aumento muito 
signifiCativo, que poderia chegar a 148%, no que diz respeito aos 
níveis vigentes. Se vamos decidir por um aumento do salário míni
mo da ordem de 23, 24%, fazer um ajuste desta ordem na remune
ração de Deputados e Senadores vai resuhar numa avaliação 
certamente negativa por parte dos trabalhadores deS:t_e País. 

Até o presente, estávamos seguindo uma política de ajlste 
da remuneração de Deputados e Senadores condizente com os 
aj.Jstes concedidos ao funcionalismo público federal. 

É importante considerar a reip<>nsabilidades diante das de
cisões tomadas pelos Deputados e Senadores c_om respeito a tudo 
aquilo que é de interesse público. Aqui toma:mos decisões quanto 
ao uso de recursos da população no valor de mais de I 00 bilhões 
de reais. São decisões de grande responsabilidade, que afetam a 
vida de todos. Poderlamos estar examinando qual a relação da re
muneração de Deputados e Senadores com aquela paga. por exem
plo, a exea1ti.vos de empresas brasileiras de médio e grande porte. 
Poderíamos examinar os valores do início desta. legislatura. de le
gislaturas anteriores e de hoje. 

Podemoo observar que há uma certa defasagem. Comparando 
a remune<ação de diretores de empresas de médio e gtande porte, pu
bJicade na Folha de S.Paulo do ú:timo domingo. observamos que es
ses cl.i.n:tores. executivos, R:Cebem mais, às vezes duas vezes mais, que 
IJei:utados e Senadores. Ao analisamos os dados :rc.fereotes a feverei~ 
rode 1991, verifJCalllOO que havia um certo equih'brio.Isso demonstra 
que está existindo. uma certa defasagem em relação ao que rc=bem 
boje os Deputados e Senadores. 

Eu gostaria de chamar a atenção paxa o fato de que a deci
sào sobre a nossa remuneração tem que ser amplamente debatida. 
Precisamos lOmar uma decisão interagindo com a põpulação brasi
leira, e teremos oportunidade para fazer isso até a -Setruiri.a- de r6 a-
20 deste mês. 

Gostaria de dizer que da miDba parte - e avalio que cada 
um dos Srs. Senadores e DeJxltados irá fazer o mCSinó -=-Ttei con
versar com as pessoe.s sobre o que consideram uma remuneração 
adequada para um parlamentar, com as nossas responsabilidades 
de fiscalizar os atos do Executivo, elaborar proposições, sugestões 
ao Executivo, num trabalho permanente em favor do interesse pú
blico. Qual seria a remuneração condizente para que possamos 
bem exercer as nossas responsabilidades? 

E que medidas O Congresso Nacional tomará para garantir 
que o conjlnto dos trabalhadores deste P~ís tenha um nível de re
muneração que possa ser considerado justo e- dig.rlo?- O-que ·raz.er
para garantir que cada trabalhador possa ter uma remuneração ade
quada. suficiente para as necessidades núnimas. de si próprio, de 
sua família. de seus filhos? Para garantir que seus filhos possam ir 
à escola e não precocemente serem obrigados a trabalhar para aju
dar na renda familiar? 

Na medida em que tomarmos essa decisão juntamente com 
aqueles que nos elegem. que confialn etil nós. divulgando as c~m
siderações. as ponderações que estamos levando em conta, a nossa 
decisão poderá ser a mais responsável possíveL 

Durante o discurso do Sr. 1:.{/uardo sup/icy, o Sr 
Chagas Rodrigues. F' V ice-Presidente. deUa a cadeira 
da presidência. que i ocupada pelo Sr. lfumbcrlo Luce
na, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Antes de vnl
tar à lista de oradores, a Presidência solicita a prescnÇã dos Srs. 
Senadores que não estão em plenário. estão em seuS gabinetes. que 
venham ao recinto para que, dentro em pouco. comecemos a Or
~em do _!)ia, de cuja pauta consta, por exemplo. a indicação. pelo 

Senhor Presidente da República, de várias autoridgdes. com os 
processos já devidamente inslnlídos, inclusive o Presidente do 
Banco Central, corrio também um Oiretor daquela Instituição. 

Solicito, port3!110. a presença das Srs. Senadores em p!criário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP-DP. Pronuncia o seguinte 

discurso.)- Sr. Presidente, S~s e Sn. Senadores.-âentre os tópícos 
que o Ministro das Relações Exteriores, Olanceler Luiz fo'elipe 
Lampréia, abordou em seu discurso de posse. inclui-se um decis.i
vo apoiamento aos brasileiros no exterior por parte do Itamaraty. 

A medida. lançada no seu discurso. em que as.';;evera que fa:t" 
parte do programa de governo do Presidente da República. já está 
preconizada na Coostiruição Federal. no seu art. 4°, o qual diz que as 
relações intemaçionais do País se regem. entre outras coisas, pela in
dependência nacional e pela prevalência dos direitos humanos. 

Entretanto, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. essa medi
da de grande alento- que vai deixar o brasileiro de. classe média 
um pouco mais guarnecido nas suas incursões pelo exlenor, onde 
muitos têm passado por siruações de constrangimento- nasce. se
gundo pude observar, muito viciada. 

No momento da posse de S~ E"·· o Chanceler Lampréia. 
pude constatar que não havia um lugar sequer reservado para par
lamentar no salão do Itamaraty. Eu mesmo comparect ao k)("al 
com este escudo que identifica a Instituição da qual faço parte. o 
Senado federal. Paço parte também da Comissão de Relações Ex· 
teriores e Defesa Nacional, motivo pelo qual sou instado frequen
temente pelo ltamanty. attavés de sua representação nesta Casa. 
oa hora da escolha e da sabatina de embaixadores. Deveríamos ter 
uma certa deferêncía. Naquela assentada eu pude ver, contristado. 
que oão havia essa deferencia. Isto me leva a crer que. mais uma 
vez, as medidas ficam apenas no papel. Aliás, o nobre Senadt.lf 
Odactr Soares~ na Liderança do_PFL, oa semana passada, fez um 
brado de alerta sobre a necessidade que se tem de o ltamaraty. das 
chancelarias, dos consulados brasileiros darem urna efetiva asSIS

tência aos brasileiros que, por acaso, se vêem numa situação de 
constrangimento. 

~ vou aqui dar o meu testemunho: não era eu um repre
sentante no Senado Federal quando, na Espanha, há 10 anos. vivi a 
desagradável situação de ser preso numa rua movimentada de Ma
dri, sob a alegação de que eu tinha 50 dólares falsos em meu poder 
- o que, aliás, era verdade, porque na compra de dólares acabou 

passando 50 dólares falsos. e eu não percebi. Na delegacia, depois 
de passar por esse constrangimento. eu pedi que comunicassem à 
Embaixada brasileira. A resposta foi a seguinte: ''Embaixada não 
se preocUpa c-om atos de margiriais. Oiso de marginais é caso de 
píllícia''. Sem sc4Uer verificar o que realmente estava acontecendo. 

A noss.a diplomacia, infelizmente, não tem dado guarida 
aos súditos hrasileiros que eventualmente possam se encontrar em 
uma sitUJ.\[h l Jc cnm.trangimento. pela qual tantas outras pessoas e 
eu já passamos. I lá uma semana, um Senador da República. em 
missão como nh~crvador junto ã ONU, pediu o apoio do ltamaraty 
para t~ue fnsscm dadas a ele as facilidades inerentes ao status de 
Senador. Ao passar por Miami, involuntariamente, o filho do Se-
nador viu um dtx·umcnto sobre a mesa do consulado que dizia: 
"Senador em fim de mandato, não reeleito. Não prioritário." Não 
c-rcio que e~sa decisão tenha sido tomada por um consulado. mas 
sim por ..mperiores. Posteriormente, esse nosso Colega pediu expli
ça'\;·iies an Itamara.ty so!lrc- se esse era um procedimento regular. e a 
reSpbslã. não veio até hnje. 

Sr. PrcsJJcnte, Sr"s e Srs. Senadores, é preciso que o Sena
Jo Federal rC('\mlponha a sua dignidade perante a Nação. Não que 
t'Sla Ca!ia a tenha perdido. ruas os seus detrat.ores. os seus inimigos 
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fazem questão de. todtJ dia. fazer publicar em letras ganafais que os 
polítiC('IS ron'itituem uma classe realmente digna de maiores c:éticas. -

AssumJ o compromisso de, até o fundo meu mandato. de
fender esta Instituição, porque aqui só vi trabalho, dedicação, luta 
e seriedade. 

Ainda agora us jornais publicam que há criticas contunden
tes ao refeitório do Senado Federal. para. com isso, e"tinguí-lo. 
Não vi ninguém. nesra Casa, falar sobre o setviço médico do Sena
do, que está à sw.:ata há muito. Aqui havia mêdicos competentes, 
hoje estamos à men·é de convênios particulares._ de médicos re
cém-formados e s_c_m a necess_ária experiência. E fala-se que o ser
viço médit·o do Senado será transferido para um local próximo à 
Gráfica do Senado. 

Falou-se muito sobre o restaurante do Senado porque o pes
soal da 1mpren<>a lá está presente; almoça. janta e ·cteve ter levado o 
fato ao \:onhecimento dos Srs. Senadores. Mas sobre o nosso ser
viço médico não h~mve qualquer comentário. sequer se disse que a 
qualíJ.a.Je J~) atendimento médico está precária. 

O Sr. Pedro SimOn- Permite V. Ex•um aparte? 
O SR. PEDRO TEIXEffiA- Com muito prazer. nobre 

Senador. 
O Sr. Pedro Simon- Considero importatile~a análise de V. 

Ex•. A informação _que tenho é que foi oonsuuído um serviço mé
dico modelar. a ser inaugurado dentro de p<XJCO tempo, perto da 
Gráfica. Soube também que o serviço médico anEerior está sendo 
reformado para f.azer gabinetes de nov_os Senadores. Quero dizer a 
V. Ex• e ao prezado Senador Humberto Lucena que·o pronuncia
mento que V. Ex• faz hoje é semelhante ao que fiZ ontem. Mas 
acho que não deveria ter sido feito. Por quê? Porque deveriamos 
ter oportunidade de discutir esses assuntOs, de debater-essãS maté
rias com o conjunto dos 81 Senadores. permanentemente. Repito: 
V. Ex:• está fazendo um pronunciamento da maior importância, de 
grande significado. mas tenho de lhe dizer o que me con_raram._Há 
dois dias também não sabia que o serviço· médicó havia sido fe
chado, e lá estão construindo gabinetes para os novos Senadores. 
Agora, estou fazendo uma proposta que creio fundamental. Nós, 
Senadores. ternos de nos reunir pelo menos uma vez por mês, ordi
nariamente. para que possamos discutir os.aSsuntOs administrati
vos. As decisões nã.o podem ser tomadas só pela Mesa. pelo 
Presidente e nem pelos funcionários. Temos de lOIDaJ conheci
mento dessas decisões. O Senador Nelso.n Carneiro chora de ma
goado. porque. para S. Ex•. ftzeram um museu- q~;~e era Urila peça 

bonita: pegaram os móveis do antigo Senado e colocaram-nos na 
entrada. E as pess.oas que entram no Senado perguntam-se o que 
significam aqueles móveis. Aí responde-se que era o antigo plená
rio do Palácio Monroe. Outros dizem que o Arquivo foi deixado 
para fazer não sei o quê. Essas questões temos de debater. Eu me 
considero responsável. Não sei. V. Ex•. porque tem menos tempo 
que eu nesta Casa, mas somos cc-responsáveis por omissão. O 
Brasil está mudando; estamos começando a ter um novo Brasil. A 
partir de agora o País é outro, vamos mudar. ou· o Corigresso se 
adapta. ou vamos pagar um preço caro. Temos de nos adaptar, e a 
melhor maneira de mudarmos isso é [azennos reuniões. debates, 
análises e sermos oo-responsáveis. AsS·im poderemos. daqui por 
diante, nos dirigir à Mesa para sabermos sobre as decisões toma
das aqui; sabermos se essa decisão de tirar o serviço inédíco daqui 
e levar para o outro lado da rua está certa ou errada; saber se ores
taurante deve ser aqui ou em outro lugar. Essa deve ser uma deci
são do Plenário, do conjunto. Somos responsáveis~ Não estou 
acusando ninguém. -estou dizendo que sou responsável. ÇNJr omis
são. porque até aqui as coisas acó.nteciam e eu.nãõ fazia riada. Es
tou chamando a atenção para a importância do pronunciamento de 

V. Ex•. Quer dizer, ontem. eu estava na tribuna falando sobre o 
restaurante, hoje, V. Ex• está falando em seiViço-ffiédico ... ú que 
significa isso? É que tanto em relação ao restaurante quanto ao ser
viço médico fican:tos sabendo a posteriori. Pois eu acho que te
mos que estar presentes nessas decisões, temos que tomar as 
decisões. Viagem para o exterior é muito importante. é necessária, 
é fundamental. mas viagem para o exterior não deve ser oferecida 
aleatoriamente, chegar e falar: Pedro. você quer viajar para tal lu
gar? Não! deve ser um debate aberto, discutido. analisado e cobra
do. É muito imponani.e irmos à ONU. mas qual é a política externa 
do Senado Federal? Quando é que a Comissão de Relações Exte
riores se reuniu para discutir, para debater uma política externa do 
Senado Federal? Comissão de Relações Exteriores e Comissão de 
Segurança. pois o governo praticamente int.erViu, mandou tropas 
federais ao Rio de Janeiro. onde invadiram favelas. Um protocolo 
inédito. Alguém. aqui no Senado Federal. propôs debater, discutir 
sobre o que é e o que deixou de ser? Acho que este ano será real
mente anormal. em termos de positivo. O Brasil está mudando. vai 
mudar. A realidade- é outra; o povo está com esperança. O Poder 
Executivo vai mudar. Ou nos adaptamos ou. se quisermos fazer o 
que sempre fizemos·- o acordo é esse, o PFL vai indicar o fuI ano 
para secretário, os Senadores que não se elegeram vão ter cargos. 
etc. -. teremos que responder essas questões perante à sociedade. 
Muito importante o pronunciamento de V. Ex•-

0 SR. PEDRO TEIXEIRA - Agradeço. nobre Senador 
Pedro Simon. e comungO em gênero, número e grau cOm as obser
vações de V. Ex•. Creio que esta Casa certamente irá se deter nes
ses problemas. 

O Sr.Josapbat Marinho- V. Ex• me pennite um aparte? 
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Ouço V. Ex' com prazer. 
o sr~-Josapbat Marinho-· Não VOU entrar nas indagações 

com que V. Ex:• está conduzindo o seu pronunciamento. Também 
vi quç V. Ex•_p.ão fez nenhuma acusação ao serviÇo médico, mas, 
pela forma com que o serviço médico foi envolvido no debate. eu 
queria. de minha parte. em nome da verdade, declarar que é um 
seiViço que nos atende com presteza. e sob a direção de um Dire-
tor -Geral da maior cate geria. . 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Também concordo com V. 
Ex• e estou exatamente defendendo essa tese. Estou dizendo que o 
Senado Federal acaba de fazer, salvo melhor juizo, convênio, se 
não me engano. com a Goldeu Cross, substituindo o antigo setvi-
.ço médico. -

No Senado Federal. havia concurso, e os melhores médicos 
do País se submetiam ao mesmo. No momento em que se transm.i
te .. esses misteres para outras empresas, certamente- dizia eu e re
pito - vão ficar os Srs. Senadores nas mãos de profissionais 
recém-fonnados, o que não acontecia até hoje. Então. trata-se 
realmente de uma capitis diminutio. 

Por último, vou abordar a questão do salário. que acaba de 
ser argüida pelo nobre Líder Eduardo Suplicy. 

S. Ex• sugere que a classe política advogue. sustente e faça 
um verdadeiro seminário para se saber quanto deve ganhar um Se
nador da República. o que faz um Senador da República. como se 
isso não fosse público e notório. E não se chega a ~sultado ne· 
nhum, porque existe hoje uma predisposição contrária aos valores 
políticos deste País. 

Nem todos têm a ventura que tem o nobre Líder, de ter uma 
esposa também parlamentar. em que as despesas acabam sendo re
duzidas pela metade. Hoje, na verdade. S. Ex• pode ir e vir de São 
Paulo sem pagar a passagem de sua esposa, uma vez que a União 
vai fazê-lo. 
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Mas nem todos têm esse privilégio. Com o tempo que tenho 400 milhões de dólares. Na verdade. ao Longo de 15 anos, custará 
nesta Casa- e não é o meu caso-, conheço Senadores que têm as 2 bilhões e 800 milhões de dólares- refrro·me ao Projeto SfV AM 
suas economias minguadas, não ganham para o núnimo necessá~ -Sistema de Vigilância da Amazónia. Trata-se de um projeto de 
rio. grande envergadura do ponto de vista econômico-fmancelró. E ti-

Se fiZermos comparações dos salários de um Senador da vemos a responsabiiidade de estudar e discutir esse projeto. de nos 
República com um membro do magistério ou com uma enfermeira dedicarmos dias e dias para obter as lnformãções e daí tomannos a 
norte-americana. por exemplo. com um Senador norte-americano, decisão. Temos uma função de grande responsabilidade. Precisa
veremos que um Senador da República do Brasil realmente precisa mos. inclusive, fazer com que a população conheça a natureza do 
se agigantar, levantar-se em defesa dos seus valores. Votarei a fa- nosso trabalho, interagir com a população sobre a remuneração 
vor deste salário; quero votar um salário digno, à -altura de um Se- que vamos alnbuir a nós mesmos. Avalio corresponder a uma de
nadar da República do Brasil, que é, indiscutivelmente, um dos cisão de grande responsabilidade. Esse o sentido do que quis dizer 
mais relevantes e expressivos trabalhos que este País apresenta. no meu pronunciamento. -

sn e Srs. Senadores. este é o brado de quem va,i_ partír em O SR. PEDRO TEIXEIRA - Sr. Presidente. sn e Srs. 
breve para outros misteres. Agigantem-se. levantem-se e defen- Senadores, retomo meu discurso. (ace à observaç_ão. primeiramen
dam-se. para que possam dizer, amanhã, que não se quedaram ina- te para dizer que. se fosse eleitor em São Paulo. certamente de~ 
tivos e não ficaram de cócoras diante das investidas dos pendendo da conjuntura política, seria duplamente honrado por 
maledicentes. que votaria em V. Ex• e na Deputada Marta Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me um aparte, nobre Se- O Sr. Odacir Soares- Se V. Ex• fosse Vereador em São 
nador? Paulo, ganharia mais do que um Senador da República. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Com o maior prazer, nobre O SR. PEDRO TEIXEIRA - Exatamente. E a nossa emi. 
Senador. - nente Deputada Mart~ Suplicy, cujo trabalho é reconhecido nacio-

0 Sr. Eduardo Suplicy- V, Ex• fez uma referência como nalmente e passará doravante a trazer novas lu~ para o cenário 
se fosse um privilégio. Na verdade, quero ressaltar que Marta Su- nacional. 
plicy foi eleita Deputada Federal com 76 mil votos pela p:>pUlação O que me preocupa são as digressões feitas por V. Ex• ao 
de São Paulo, em função de pontos de vista que há muitos anos dizer. - será que aqui tem Senador que trabalhª mais? S~ que 
v~m defendendo-e que agora resolveu fazê-lo no Congresso Na- aqui tem Senador que trabalha menos? V. Ex• tem que fumar esse 
cional. O sentido da minha reflexão é que devemos 'estar atentos juízo, se concorda ou não que nesta Casa se trabalha ou se a gran
àquilo que a população tem observado a respeito dos membros do de maioria realmente é digna do salário que está recebendo ou não. 
Congresso Nacional. Ainda hoje, uma das principais emissoras de V. Ex• está levando para fora do Senado Federal valores que, pelo 
rádio do Pais, a CBN, ouviu inúmeras pessoas que estavam co- menos; ficam ã margem de suspeição. 
mentando a respeito da questão da remuneração dos Deputados e V. Ex• mesmo, u_m dos mais_ as~iduos desta Casa. pode ser o 
Senadores. As dúvidas eram as seguintes: será que todos os Sena- avalista, dizer se esta Casa realmente é _ou não uma Casa operosã e 
dores e Deputados estão efetivamente trabalhando a contento para trabalhadora. V. Ex• que é membro c!esta Casa, faz uma avaliaÇão 
receber a remuneração que se querem atribuir? Será que estão desprimorosa de muitos dos seus Pares. atingindo a todos, porque 
comparecendo adequadamente aos trabalhos? Houve muitos que V. Ex• questiona. indaga e "joga palhas ao vento". Isso é temerá~ 
opinaram no sent_ido de haver uma remuneração conforme a pro- rio! Acho que V. Ex• tem que assumir que esta é realmente uma 
dutividade. Em verdade, a cada eleição, a população tem a oportu- Casa dp trabalho ru não? V. Ex.& assume isso? 
nidade de avaliar aqueles que efetivamente contribuíram e fizeram O Sr. Eduardo Supl_icy- Observe V. Ex• que citava aquilo 
jus à confiança que lhes foram depositada. Mas quando eu disse que foi transmitido por pessoas entrevistadas pela Rádio CBN, 
que seria importante (Jue estivéSsemOs setisíveiS à-rea.Ção da popu- hoje de manhã. Esse comentário decocre da observação que muitas 
lação, foi para que a decisão que vier a ser tomada pelo Congresso vezes é feita. Penso que cada. um procum cumprir a sua obrigação 
Nacional leve em conta o grau de desenvolvimento alcançado pelo da melhor maneira possível. Tenho coosciência de que a maioria 
País, o grau de remuneração das pessoas nos mais diversos;lÍveis dos meus companheiros ttabalha, e muito, no Congresso Nacional. 
de responsabilidade. de formação, de qualificação existentes no Observo isso no dia-a-dia. Se porventura um oo outro não o faz, 
Paí~ que examinemos a evolução do crescimento do produto na- serão os seus próprios eleitores que depois decidirão se devem ou 
cional per capita. De 19-91 até hoje. houve um progresso.--espe- não dar outra oportunidade a esse parlamentar. Essa é uma decisão 
cialmente nos últimos dois anos, depois de um período de recessão que cabe aos eleitores. 
nos dois primeiros anos. Devemos ter diversos critérios e parâme- O Sr. Odacir Soares- Pennite·me V. Ex• um aparte? 
tros. Inclusive. ter a sensibilidade com respeito às reações da po- O SR. PEDRO TEIXEIRA- Ouço o Senador Odacir Soa-
pulação. porque somos poucos entre os brasileiros que t~m a res. com muito prazei. 
possibilidade de decidir sobre a nossa própria remuneração. E este o Sr. Odacir Soares_ A respeito da questão da produ ti vi~ 
o sentido da minha palavra, Senador Pedro Teixeira. Precisamos dade, colocada pelo ~enador Eduardo Suplicy, tinha também pre
tomar decisões com responsabilidade. em razão dessa auibuição_ tensão de abordá-la. E evidente que esse conceito de produtividade 
que a Constituição nos conferiu: ConstituiÇão feita pelos Consti- decorre da v:i§ão de cada um. fvlas. s. Ex• concluiu na mesma dire
tuintes- por Deputados e Senadores. A nossa responsabilidade; ção que também fmalizaria minhas observaçãO sobre prodtitivicfu.. 
portanto, é de agir com muita transparência; temos de pensar por de. Tivemos. na Constituinte, o _conceito de produtividade do 
quatro anos. temos de pensar que o próprio Poder Executivo está DIAP. Todos aqueles ou a maioria que tiveram nota 10. pelo 
se manifestando em relação à necessidade de austeridadç .nos gas- DIAP. não se reelegeram em 1990. O Senador Eduardo Suplicy já 
tos públicos._ Seremos co-respons~veis sobre essa austeridade; aqui fez essa,_ observação de que quem avalia a produtividade realmente 
estaremos tomando decisões da maior envergadura. Há poucos é o eleitor, senão teríamos, aqui, vários conCeitos de prbdutivida· 
dias. o Senado Federal decidiu, por exemplo, a respeito de o Go- de. o do DIAP, o do Partido Comunista, o do Partido Liberal, o do 
ve~o Federal implementar um programa que vai custar 1 bilhão e Partido dos Trabalhadores. Então. fica muito difícil, porque, de re-
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pente. o_Senador tem urn g>nceito de pn:x:iutivldade que não é o 
meu. Posso considerar que um parlamenlal' não tenha produtivida
de, assim como esse mesmo parlamentar pode considerar que a 
minha produtiVidade seja baixa. É uma questão muito complexa. 
Mas o Senador se encarregou de elucidar a questão, referindo-se 
às eleições. Acho que esse conceito de produtividade está vincula
do ao conceito que eleitor faz do nosso trabafuo. Isso acontece não 
apenas aqui. como também nos Estados, nossas bases eleitorais. V. 
Ex• se referiu também à questão dos subsidies. E necessário que 
fique claro que esses subsídios, que serão fixadoS para o Congres
so Nacional, o serão como decorrência de urna exigência constitu
cional, que será objeto de um decreto legislativo, apreciado pelo 
Congresso Nacional - ocasião em que todoS os Parlamentares te
rão oportunidade de debater, de emitir as suas opiniões, de concor
dar. de discordar - • na prática, e do ponto de vista legislativo, 
vai-se estender também ao Presidente da República, ao Vice-Presi
dente. aos Ministros de Estados. porque estes terão as suas remu
n.erações fixadas por outro decreto legislativo - esses decretos 
estão sendo discutidos simultaneamente no Congresso Nacional. 
Temos, no Congresso Nacional, representantes do Governo - e 
quem sabe mais a esse respeito são o Senador" Humberto Lucena e 
o Deputado Inocêncio Oliveira- e até um Ministro de Estado que 
está incumbido de tratar da questão dos subsidies. que também é 
uma obrigação cõnstltutloi:J.àl. Por outro lado, o nosso subsídio,- e 
todo o Poder Judiciário está aguardando essa fxxação - afeta dire
tamente os salárioS dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
que. PJr sua vei afeta os salários dos Ministros dos oUtros Tnõu
nais Superiores. dos TriOOnais Regionais Federais, dos jlízes fede
rais e da Magistratura dos Estados. Então, na realidade, quando o 
Congresso discute subsídios, não está aOOrdando apenas os seus 
subsídios; o Congresso está. discutindo subsídios como uma exi
gência da ConstiwiÇ.ão. Manda a Constituição que se discuta are
muneração do Presidente, do Vice e dos Ministros. Em 
conseqüência disso, as novas remunerações do Presidente e do 
Parlamento afetarào a todos, defm.i..ndo também a remuneração dos 
Ministros do Suptemo e de Estado que, por sua vez. melhor do 
que nós, já dispõe de uma lei que será aplicada automaticamente, 
em decorrência do decreto legislativo que o COngres_s_<,- Nacional 
aprovar, ftxando os novos subsídios do Parlamento. Eram apenas 
essas considerações que queria fazer. Enquanto o Congresso Na
cional não enfrentar com transparência, com objetividade. sem fa
risaísmo, essas questões que estão na ordem do dia do povo 
brasileiro. não sairemos desse dilema. Temos que "enfrentar, trans
parente e abertamente, esses fatos, discutindo-{)S no Parlamento e 
em todos os fóruris·. Temos ·que estabelecer regras fixas de com
portamento e de ética parlamentar. Normas que defmam o nosso 
comportamento em face, às vezes. até, dos nossos interesses em
presariais e/ou comerciais. Então. enquanto não defmirmos esses 
pontos, ficaremos nessa meia ética. na ética relativa. na ética· abso
luta. Enquanto para uns a prática de certos atos fere a ética. para 
outros não. Quando o individuo é_ de um partido de esquerda ou 
dito de .esquerda - porque é até difícil se saber o que é esquerda ou 
direita no mundo. principalmente depois da queda do Muro de 
Berlim e com a fragmen[ação da União Soviética-. ou quando o 
cidadão é de centro, é liberal ou representa interesse das classes 
empresariais do País, a ética é mais rigida: quando ele é de esquer
da. ela é frouxa. Então. o Parlamento precisa defmir regras de 
comportamento - conflitos de interesses era o que eu queria dizer 
-.que são importantíssimas. Quantas vezes, aqui no Parlamento. 
donos de emissoras de rádio e televisão ficam votaildo questões re
lacionadas com rádio e TV; donos de escola discu~m questões de 
escola. Essas questões todas têm o mesmo peso ético de outras 
queslõe.i_que estão na ordem do dia. Perdoe-me pela delonga. Quis 

apenas fazer essas considerações. que são importantes. a respeito 
desses dois aspectos a que me referi. Agradeço a oportunidade de 
interferir no discurso de V. Ex•. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Acredito. nobre Senador 
Odacir Soares. q~·e esses subsídios são importantes para os deba
tes que surgirão em muitas assentadas. 

O Sr. Magno Bacelar- Pennite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Ouço V. Ex• com muito pra

zer, nobre Senador. 
O Sr. Magno Bacelar - Nobre Senador Pedro Teixeira. 

estou oovindo com atenção o discurso de V. Ex• e confesso que há 
algum tempo tenho me preocupado muito cOm a expectativ·a que 
se cria de mudanças e milagres repentinos no Brasil. Criou-se em 
tomo do Presidente Fernando Henrique Cardoso um otimismo 
exagerndo, uma expectativa de milagres que dificilmente Sua Ex
celência poderá cumprir. Hoje vemos a imprensa divulgando que o 
Governo Federal está sem caixa para pagar o funcionalismo. o que 
coloca muito mal o ex-Presidente Itamar Franco, que ante.cedeu o 
Sr . .Fernando Henrique Cardoso. e cuja transmissão foi a mais 
amena e a mais cordial já existente em nossa história. Por outro 
lado, assusto--me quándo vejo na plataforma de candidato à Presi
dência do Senado - e devo confessar que não serei mais eleitor, 
pois estou deixando esta Casa - do nobre Senador Pedro Simon 
uma proposta de que o Plenário passe a resolver os problemas ine
rentes à Mesa. Deixam de existir as funções da Mesa e passaremos 
a ser dirigentes. legisladores. críticos e o que mais desejannos. Ve
mos. no aparte do nobre Senador Eduardo Suplicy. o julgamento 
da atuação de Senadores. coisa que é imensurável. Não podemos. 
nesta Casa. que deve ter representantes.de todas as classes, exigir 
qualificações metais. ·que já é uma exigência inerente da étíca. 
mas qualificações intelectuais, para que possamos merecer o salá· 
rio que devemos receber. Finalmente, que a imprensa, através de 
programas e.entrevista..; passe a julgar esta Casa quando, na ~li· 
dade, na democracia. o pxler soberano é do povo que nos julga. 
Ouvi noticias, e li no Jornal do Brasil. de que as Senadoras do 
PT, recentemente eleitas, já declararam ao Partido que não abrirão 
mão do cano a que têm direito. Nobre Senador, no momento em 
que sÓmos eleitos para um Colegiada, para uma Casa oomo a do 
Senado Federal- que muito me honrou, jamaís pensei na vida ter 
a honra de participar cooi os nobres Senadores de debates tão im
portantes para este País - devemos estar sujeitos às regras estabe
lecidas pela Casa. Quem nos julga é o povo, quem raos manda 
cumprir os nossos deveres é a nossa consciência. E tenho certeza 
que esta Casa tem honrado a confiança e tem setvido de amparo. 
ou de anteparo. a muitas questões decisivas pata este País. até 
mesmo a mudança de um Presidente da República afastado pelo 
desejo popular. mas representado pelos Senadores desta Casa. La
mento que se esteja querendo. de um momento para o outro, pelo 
modismo, pelo sensacionalismo ou pela busca de notoriedade, de
negrir a honra desta Casa. do Poder Legislativo, que é tão signifi
cativo para a democracia, em proveito próprio. Agradeço a V. Ex• 
a concessão do aparte. 

OSR. PEDRO TEIXEIRA·- Sr. Presidente. incorporo ao 
meu pronuncia-mento as obsetvações aduzidas pelo nobre Líder 
Magno Bacelar e concito esta .. Casa a enfrent.ar essa problemática 
com coragem e com o rigor e a seriedade que o assunto está mere-
Cendo. . . _ 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

· Amir l..Ando- Dario Pereira - Jona.s Pinheiro - Josaphar 
Marinho- Joel di! HoUanda- José Alves -lo.sé Fogaça- José 
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Paulo Biso/ -José Sarney- Levy Dias- úscúl_io Portel/a -Marco 
Lúcio - Marluce Pinro - Nelson Carneiro - Ney_.Sussuna - R"ai~ 
mundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de dar 
continuidade à iista de oradores na presente sessão, a Presidência 
apela às sn e aos Srs. Senadores que se encontram n_os seus gabi
netes para que venham ao plenário. a fim de iniciarmos a Ordem 
do Dia. durante a qual teremos a oportunidade de apreciar indica· 
çêles de autoridades feitas pelo Senhor Presidente da República ao 
Senado Federal, entre as quais figurãrri o· nOme do ~sidente do 
Banco Central e de um de seus direlOres. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. Farendo soar a 
campainha.) - Peço a atenção dos Srs. Senadores para o Senador 
leão Calmon, que está na tribuna. 

O SR. JOÃO CALMON - Permito-me retomar a leiturn. 
para não interromper este periodo:~-· 

''É com emoção que recebo a tarefa de dirigir a educação de 
nosso Pais. Confiou~me o Presidente Fernando Henrique uma das 
mais dificeis, porem; a mais bonita das missões de seu Governo: 
revolucionar a educação no Brasil; inverter o sinal da evolução de 
nosso sistema educacional~ conslruir as bases de um novo país. É 
um gigantesco desafio; um desafio. porém, viável. · 

Em seguida. o novo titular da Pasta da Educação des[~cou: 
. Nem por isso podemos celebrar uma mudança num quadro 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB-ES. Pronuncia o seguin· dramático, injusto e inaceitável. Nosso País não gasla pw.co em 
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. educação, se compararmos com outros países latino~americanos, 
Senadores, anteontem, tive a honra de participar da solenidade de outros países do Terceiro Mundo, ou mesmo com nações mais 
posse de titular do Ministério da Educação, do eminente educador avançadas. O resultado que a sociedade obtém da ação educacio
P.aulo Renato Souza. Como o seu cuniculo ainda não é amplamen- nal é, porém. dos mais insatisfatórios. se comparado internacional
te conhecido, inicio este meu pronunciamento lendo alguns títulos mente. Esta é uma primeira injustiça que é preciso corrigir. É 
do novo titular da Pasta da Educação. preciso exigir eficiê~ia no uso dos recursos da educação em todos 

O professor Paulo Renato Souza é gaúcho. Nasceu no dia os níveis, a começar pelo próprio Ministério, que deverá passar 
10 de setembro de 1945, ein Porto Alegre e tem uma rica forma- por profunda reforma administratiVa." 
ção acadêmici. É economista~ gta:duado pela Universidade Federal Interrompo a leitura do anl0l6gico discurso do novo titular 
do Rio Grande do Sul- concluiu o curso em 1967 ~ tem treinam.en- da Pasta da Educação para discordar da afll1ll3.Çâo de que nosso 
to no Curso de Problemas do DesenvolvimenlO, da Comissão Eco- País não gasta pouco em educação. 
nômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe~ é Na realidade, Sr. Presidente e Sr. Líder do PMDB. nobre 
Mestre em Economia. pela Universidade do Chile- formou-se em Senador Pedro Simon. o Brasil não gasta pouco com a educação; o 
1970; é DoulOr em EcoLomia pela Universidade Estadual de Cam· Brasil gasta pouquíssimo com a educação. Segundo o Anuário da 
pinas; é Professor Titular do DepartamenlO de Economia da Uni- UNESCO, o Brasil. num dos últimos anos, foi colocado em SOO hl
versidade Estadual de Campinas, UNICAMP. gar no mundo em dispêndios públicos com educação, relativa:men-

Sua experiência profissiOnal é imensa e- eu diria- invejá· te ao Produ lO Interno BrulO. 
vel. Ao longo dos últimos anos, ele exerceu as seguintes funções: Cbamo a atençãO dos meus nobres Colegas para este pro-

Gerente de Operações do Banco Interam.erican-o de Desen- nunciamento, não meu, mas do Miriistro da Educação, porque es
volvimenlO (BID). em Washington e Vice-Presidente Executivo· tão em jogo o presente e o futuro deste País. Quando são feitas 
ad interim do BID: Reitor da Universidade Estadual de Campinas crltica.s ao Congresso Nacional. especificamente a cada uma de 
(UNICAMP), de 1986 a 1990; Secretário Estadual de Educação no suas Casas. seja o Senado Federal oo a Câmara dos De!"'tados. 
Governo do Estado de São Paulo, de 1984 a 1986; Presidente do Creio que um pronunciameato. não meu- sou apenas um modesto 
Processamento de Dados do Estado de São Paulo; Assessor do lutador da causa. da educação-. mas do novo titular do MEC me
Governo do Estado de São Paulo- 1983/1984; Consultor em di- rece seroovido. 
versas Agências das Nações Unidas da América Latina - Ainda há pouco, ousei discordar da informação de que o 
197811982; Diretor-Adjunto do Programa Regiorialdo Emprego Brnsil não gasta pouco em educação. Na realidade. a UNESCO já 
para a América Latina e o Caribe da OrganiZação .Internacional do nos colocou, em 1973, em 80" lugar em dispêndios públicos com a 
Trabalho; Economista da DiviSão de Desenvolvimento Económica educação. Posteriormente, depois de receber dados adicionais do 
da Comissão EconómiCa das Nações Unidas pam a América Lati· Brasil, apontou-nos uma nova colocação: 68° país do mundo em 
na e o Caribe (CEPAL). no Chile, entre 1970 e 1971; Professor da dispêndios públicos com a educação, relativamente ao Produto 
Universidade Estadual de Campinas, da Pontífice Universidade Nacional Bruto. São fatos alarmantes que exigem. pelo menos, a 
Católica de São Paulo; Professor Visitante da Universidãde Fede~ atenção de todos nós, que representamos o povo brasileiro neste 
ral do Rio de Janeiro; Professor em diversos Cursos de Treinamen~ .Senado. 
to da Agências das Nações Unidas na América Latina; Professor Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, embora. ao longo do 
da Universidade do Chile. quando ali esteve exilado. Foi professor meu mandato. não lenha chegado a me ·cansar, rep(:ti muitas vezes 
da Universidade Católica do Chile. Seu cuniculo é muito extenso, _o gesto de mostrar este livrinho de capa azul, que tenho em mãos, 
e eu me permito não o ler na íntegra. cujo título em inglês é A Natlon at Risk. oo. em portugu~s. "Uma 

Sr. Presidente, fiquei profundamente impressionãdo com o Nação em Perigo". A nação que se considera em perigo, apesar de 
programa do novo Ministro da Educação. Professor Paulo Renato ser a maior potSncia deste planeta, chama-se Estados Unidos da 
Souza. Como fanático. obcecado, pela causa da educação, o meu América, alarmada com seu quadro ainda falho da educação. Ro
otimismo aumentoo ao ouvir-aflt"Dl3.ções solenes do novo titular da nald Reagan, ex~Presidente ameriCanO, ita sua plataforma de can-
Pasta da Educação. Vou ler algumas delas, neste momento. didato. tinha como um dos seus planos eliminar a Secretaria da 

O Ministro Paulo Renato Souza aftrmou: Educação- noS EstadOs Unidos não há Minisliiios, mas Secreta-
É com emoção que recebo a tarefa de dirigir a educação de rias. Graças à iniciativa do Professor BelL autor do cit!.do livro, 

nosso País. Confiro-me o Presidente Fernando Henrique uma das que foi Reitor da Universidade de Utab, Reagan não conseguiu ai
mais difíceis, poréiD. a mais bonita das missões de seu Governo. cançar seu objetivo. O Professor BeU lançou a idéia de se realizar 
(Pausa) nos Estados Unidos, maior potência deste planeta, uma avaliação 
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da sua educação. Os resultados foram tão traumatÍZAD.tes que o tí~ 
rulo desse precioso documento é "Uma Nação em Perigo". Em de
tenninado trecho do mesmo, há a seguinte afirmação: "se uma 
po~ncia estrangeira decidisse elaborar um esquema para liquidar 
os Estados Unidos como pais independenlc, nio conseguiria, para 
atingir esse objetivo, nenhum esquema mais perfeito do que o 
atual sistema. educacional norto-amcricano." 

O Sr. Hugo Napoleão- Pennite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. JOÃO CALMON- Ouço V. Ex' com muito prazer 

e muita honra, nobre Senador Hugo Napoleão, que brilhou inlen· 
samente à frenlc do Ministério da Educação. · 

O Sr. Hugo Napoleão - Generosidade de V. Ex'. Nobre 
Senador Joio Calmon, saliento, em Jrimeiro lugar, que, quando eu 
exerci as funções de Ministro de Estado da Educação. recebi de V. 
Ex• subsfdios, sugestões e, por que não dizer, orientações as mais 
pteciosas para o desempenho dessas mesmas funções. 

O SR. JOÃO CALMON- Generosidade sua, nobre Sena
dor. 

O Sr. Hugo Napoleão -É verdade! E tanto assim que V. 
Ex• me despertou a atenção. durante o discurso que vem brilhante
mente proferindo, ao exibir ao Senado da República o livro de H. 
T. BeU. ''Uma Nação em Perigo", que V. Ex• teve a gentileza de 
levar ao meu gabinete oo Minislirio, e eu procedi a sua leitum mi
nuciosa. Eu considerava o INEP- Instituto Nacional de Esmdos e 
Pesquisas Educacionais a menina dos olhos da minha gestão no 
Ministério da E!Jucação, e, na verdade, começamos a proeeder, 
juntamente com a Fundação Carlos Chagas, A avaliação do ensino 
no Brasil. Evidentemente, àquela é~ não encontramos situação 
melhor do que a que se contém no livro ''Uma Nação em Perigo". 
Mas começamos, então, a proceder à. rigorosa avaliação, sobrerudo 
do ensino bó.sico, do ensino fundamental 

O SR. JOÃO CALMON- Agradeço a V. Ex' a gentileza 
do aparte. 

O Sr. Joaquim Beato- Pennite-mo V. Ex' um aparte? 
O SR. JOÃO CALMON - Anlcs gostaria de n:sponder ao 

aparte, depois, com muita honra, concederei o aparte a V. Ex•. 
Nobre Senado< Hugo Napoleão, a pouquíssima dumção da 

ablação dos nossos Ministros da Educação representa um fato ca
lastrófico DO Pais. A média de duração do exen:ício na função de 
Ministro da Educação gira em tomo de um pouco mais de um ano. 
Já tiVei:rios ó casO de um Parlamentar. colega nosso, que foi titular 
da Pasta da Educação por 29 dias. É um recorde. mundial de alta 
rolatividade na án:a da educação. 

O Sr. Hugo Napoleão- Felizmente. superei a nl~a de um 
ano. 

O SR. JOÃO CALMON - Nesse curto periodo, V. Ex' 
realizou um esforço realmente admirável, na tentativa de minorar a 
crise extremamente grave da educação brasileira.. Se todos tivésse
mos plena consci~ncia dos nossos deveres de represe"ntantes do 
povo, dedicaríamos, rl.e modo geral, no Congresso Nacional, no 
plenário, nas ComisSões Técnicas, maiOr atençio aó j>Ioblema da 
educação. Há poucas semanas. o tibllar da Pasta da Eóuca:ção. que 
ontem term.inou a sua missão, afll"IIlou, em entreVista publicada em 
manchete no Jornal do Brasil e n'O EstJU:Io de S.Paulo, que a 
educação brasileira está falida e que essa situação tende a piorar 
ainda mais: 

O Sr.Joaquim Beato- Pemúte-me V. Ex• um aparte? 
O SR. JOÃO CALMON - Ouço V .Ex', nobre Senador 

Joaquim Beato. 
O Sr. Joaquim Beato- Obrigado, nobre Senador. Acom

panho com atenção o pronunciamento de V. Ex• sobre a questão 
da edu~ção no Brasil. As esperanças do discurso do_ novo Minis-

tfo da EduCaÇão despertaram o velho batalliadoi. V. Ex• há de con
vir que os riscos que o Pais corre, pelo sucateamento da educação, 
têm várias facetas. Um deles, que me parece mais evidente, é que a 
educação em n~ País se tomou um bem de consumo. Antes do 
golpe militar de I 964. 35% da educação de ten::eiro grau estavam 
na mão de empresas particulares e 65% eram de ensino público. 
Tivemos uma inversão dessa proporção, de modo que temos 65% 
da educação de nível superior por conta das empresas privadas de 
educação; e apenas 35% por conla do poder público. Sendo um 
bem de consumo, como a maioria dos bens de consumo em nosso 
Pais, uma grande parte da população nio pode ter essa educação 
de qualidade, não pode competir no mercado da educação. Por 
mais que o Governo pretenda colocar ordem nesse mercado ao es
tabelecer limites dos reaFstes das mensalidades, a educação para o 
pobre continua sendo a educação píblica sucateada e da pior qua
lidade. Num País em desenvolvimento como o nosso, a educação 
deveria ser um investimento para. a médio e longo praws, tem1os 
uma real transformação do País. Sabemos que se não houver um 
ensino público gratttito e de qualidade, o País não poderá enfrentar 
o desafio do desenvolvimento, porque o crescimento do Brasil nào 
vai depender mais éle mão-de-obra barata, mas da capacidade de 
assimilar o desenvolvimento científico e tecnológico e isto vai de~ 
pender. em gmnde parte, da alllaiidade da educação. Então, além 
de ser pública, ~ita e de qualidade, a educação no País precisa 
ser democt'ática. E preciso que as oportunidades educacionais se
jam distribufdas igualmenlc a todas as camadas da população bm· 
sileira; que o processo educativo não seja. também. um processo 
de exclusão, um processo seletivo, cm processo elitista. em que 
um número pouco representativo consegue chegar ao fim do ter
ceiro grau, em que a maior parte da nossa população que entra nas 
escolas não consegue passar para o segundo ano do primeiro 
grau. Portanto, estou de acordo com V. Ex• quanto à impor~ 
tância da educação, se quisermos ter uma transformação ra~ 
di cal neste País. Continuo a sOnhar, como V. Ex•, com um 
ensino público gratuito de qualidade e, s_obretudo, com uma 
oportunidade de acesso democrática a todas as camadas da po
pulação, com o direito de se educar, de ter esperança de ascen
são sOcial e de contribuir para o desenvolvimento do País. 
Muito obrigado a V. Ex a. 

O SR. JOÃO CALMON - Nobre Senador, agradeço a 
contribuição muito significativa que -aciba de dar a este meu mo
desto pronunciamento. A autoridade de V. Exa é invejávCl, porque 
é um c:b;: mais admiráveis prOtesSórcs- da Universidade Federal do 
Espírito Santo. Muito obrigado. 

O Sr. Pedro Si moo - Permite-me V .Ex• um aparte? 
O SR. JOÃO CALMON - Antes de conceder o aparte a 

V. Exa. gostaria de ler mais um periodo dD discurso de posse do 
novo titu_lar da Pasta da_Educação. porque há uma referência espe~ 
cial ao seu Estado. Logo em seguida. terei o prazer e a honra de 
ouvi-lo. 

Prossigo a leitura do pronunciamento do novo Ministro da 

Educação:. 
"A sociedade brasileira realmente valoriza a edu

cação. Tanto, que lhe reservw parcela importante de 
seus recursos públicos na pnSpria Constituição. o que 
não rez para outras áreaS da ação governamental. 

O que é verdade, sem dúvida nenhuma. 
Mas nosso sistema tributário é injusto: os mais 

. _ pobres pagam pro~onalmente mais impostos do que 
os ricos. Por ísso, as -camadas -mais po~ da população 
an:am com o peso maior do fmanciamentõ da educa-
ção." -
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O novo titular da Pasta da Educação não teve op::ntunidade, 
esgotar este assunto, que é vastíssimo. -de destacar que essa vitória, 
alcançada a duras penas, em vinculação de um percentual minimo 
da receita de impostos para a manutenção e o desenvolvimento do 
ensino, essa vitória boje já não parece tão sígnificativã-quallt.o oo 
passado, porque o Estado que V. Ex• representa com tanta combat
ividade, com tanto dinamismo, com tanto brilho, nobre Senador 
Pedro Simon, deu uma lição ao resto do Brasil, porque a Consti
tuinte Gaúcha não se limitou a ~prochlzir o dispositivo de minha 
autoria que obriga os Estados à destinação de, no mínimo, 25% da 
receita de impostos estaduais. A Constituinte Gaúcha elevou esse 
mínimo para 35%, o que representa 40% mais do que determina a 
Constituição, pois 40% sobre 25% são 10%, que, adicionados aos 
25%. são 35%. 

Não desejo de forma alguma discordar da opinião tão douta 
do novo Ministro da Educação, que vai realizar uma gestio ex
traordinária, porqUe títulos nio lhe faltam, e a sua naturalidade 
gaúcha dá-nos ainda a certeza adicional de que ele vai contribuir 
de maneirn significativa para uni D.ovo-eSforço que será feitO-pelos 
que vão substituir-me aqui no Congresso Nacional, no sentido de 
aumentar esse percenb.Jal de 25%, que já foi aumenlado uma vez, 
mas que precisa ser aumentado novamente, tal ccmo ftzenm. os 
Estados do Rio Gnnde do Sul, ao elevá-lo pam 35%, de São Pau
lo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do SuL pam 30%. 

O Sr. Pedro Simon- Perm.ita-me V.Ex•um aparte? 
O SR. JQÃO CALMON - Depois dessa homenagem ao 

Rio Grande do Sul, com muita. honra, concedo a palavra ao nobre 
Senador Pedro Simon. que, quando Govemadoc do seu Eslado, 
sempre dedicou a mais alta prioridade à Educação. 

O Sr. Pedro Simon- Aliás, Senador João Calmon, quando 
eu era Governador do Estado, a Bancada do PMDB contava com 
27 Deputados estaduais. Havia um deputado a menos do que a 
maioria. Por orientação minha. votamos essa emenda. Eu era Go
vernador- quando se fez essa reforma da Constituição a que V. Ex• 
se refere. Concordei com ela, prestei a minha solidariedade, da 
mesma forma que o Secretário de Educação. Fizemos uma reuniãO 
com a Bancada do Ptill:>B, com os nossos 27 Deputados estaduais, 
que somavam praticamente a maioria. V atamos. com quase SO De
putados, essa emenda a que V. Ex• se ~fere: 

O SR. JOÃO CALMON - N~ Senador Pedro Simon, 
pela primeira vez, vejo que há uma enorme falta de informação 
neste País, porque não há espaço suficiente pua ã. educação. 

O Sr. Pedro Simon - Acootece que V. Ex• repetiu por dez 
vezes esse argumento no Rio Grande do SuL Como está chegando 
o final da sua permanência nesta Casa, reserVei este moinento para 
dizer-lhe que fui seu d.isclp.Jlo mais do que V. Ex• imagina. Quan
do eu era Governada< do Rio Grande do SuL na Bancada da As
sembléia Legislativa. que contava com 5S Deputados, 27 
Deputados eram do meu Partido, eram Deputados governistas, e, 
assim, aprovamos, por imensa maioria, a em.erida a que V .. Ex• se 
refere. Mas queria dizer a V. Ex• outras coisas. Primeiro, nio con
sigo ver, Sr. Presidente, como este Senado vai funcionar sem os 

Senadotes João Calmon, Lourival Ba!"ista. Jarbos Passarinho, 
Nelson Carneiro. Mauro Benevides. Se a democra.cia ~ transforma
ção. mudança, altemli.ncia - e deve haver alternância-, ela deve 
ser aplaudida e respeitada. Mas, às vezes, me pergunto que demo
cra..;ia 6 essa que permite que um bomem como o Senador João 
Calmon, com os seus serviços prestados ao País, com a sua biogra
fia. o seu esforço, a sua garra, a sua luta, a sua tenacidade, não 
possa mais ter assento nesta Casa? Ref~ro-me a S. Ex•, mas pode
ria falar do Senador Lourival Baptista, do homem extrllordinário 
que é o Senador Jarbas Passarinho, bem como dos demais ante-

riormente citados. Mas ~firo-me neste momento ao Senador João 
Calmon por tudo que fez por nosso Pais ao longo do tempo que 
exerceu cargo público em favor da Educação. Vejo como a políti
ca é in}lsta e crut-1. Não se deu ao Senador João Calmon o direito 
de poder disputar uma vaga ao Senado, quando todo mundo neste 
Brasil é candidato nalllraL N'"ao Ibe deram sequer a chance de ser 
candidato a Dep:~tado Federal, e foi por isso que S. Ex.• acaboo se 
candidatando a Deputado estaduaL Mas nem assim se elegeu. E 
sabem por quê? Porque o nome João- Calmoo foi utilizado por ou
tro cidadão que nunca o havia usado, mas que se ~gistrou como 
tal. Com isso, os votOs -dados ao candidato João Calmon não vale
ram para o nosso Joio CalmoD., e deu no que deu. Que tris.te demo
cracia é essa! Como é triste a nossa vida partidária! Como é 
_doloroso y_er acontcçimentos como esses! _Eu sei que V. Ex• vai 
sofn:r muito por nio poder estar aqui, porque conheço o atual Mi
nistro da Educação: é um gaúcho extraordinário, um cidadão com 
muita experiência. Foi um grande Sectetário de Educação no Go
verno Franco Montoro. A~ndeu muito nesse cargo, errando, 
acertando, fazendo e debatendo. Foi tam.Mm um excepcional rei
tor da Universidade de Campinas. Hoje, alguns dizem que, tecno
logicamenle, é a UniverSidade mais avançada do Brasil. Ele tem 
todas as condições para exercer suas novas funções. está profunda
mente preparado para enfrentar os problemas do ensino lxasileiro. 
Sua primeira obsetvação foi a seguinte: ''remos que encarar o en
sino dentro da metodologia modema, ut.il.izando principalmente os 
meios de comunicação. A televisão, por exemplo, tem que ser usa
da, pois ela é útil para o ensino s.tualmente. O Minisl6rio não exis
te apenas para a universidade, mas também para o público no seu 
coojlnto, para o ensino fundamental. primário." Lamento V. Ex• 
não estar mais aqui, porque certamente ocuparia váriaS- vezes esta 
tribuna para se pronunciar a respeito da gestão do Sr. Paulo Renato 
de Souza frellle ao Ministério da Educação. Tmta-se de um jovem 
excepeionaL Seu pai foi Deputado pelo PMDB e cassado injista
mente, embora seja um homem de bem, extraordinário, um chefe 
de polícia com uma dignidade fom do oomum. Seu fJlho começou 
a vida trllbalhando comigo na Bancada do MDB, na Assembléia 
Legislativa, quando em estudante. Quando se formou, foi trllbalhar 
nas Nllções Unidas, no O!ile, onde conheceu o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso. De lá, voltou ao Brasil, foi pam o MDB. 
para o PMDB, tmballiou com o Franco Montoro, tmbelbou na 
Univcmidade de CalDpinas, desempenhou um papel fantástico 
como Secretário Executivo no Banoo Inrera.mericano, repte
sentando o BrasiL Ali trabalhou pam a liberação de vetbas para a 
despoluição do Rio Tietê, do Rio Guaiba, no Rio Gru.de do SuL e 
da Bafa da Guanabam. Seu esfOIÇO nesse sentido facilitou a gestão 
dos Governos de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do Rio de Ja. 
neiro. É um homem de primeir.l. gnmdeza. Posso llie garantir que o 
Senhor Femando Henrique Caxdoso escolheu um grande nome. 
Quando se escollieu o ncxne do Ministro da Educação que agora 
sai, houve como que uma brincadeirn generalizada._ Qual é a bio
grafm do ex-MinisiiD? Foi Secretário da Educação do Itamar, no 
primeiro Governo de Juiz de Fora. Ai o Itamar dizia que ele em do 
PMDB, e o PMDB não queria dizer que ele era do PMDB. Na ver

dade, todas as informações que tenho é de que o ex-Ministro saiu 
com uma imageni- de respeito. de dignidade e de compreensão por 
parte da população brasileirn. Penso que o Sr. Hingel iniciou um 
trabalho importante. Agora, com o conhecimento e responsabilida
de do Fernando Henrique na Presidência da República e com um 
intelectual e especialista no Ministério da Educação, porque ele é 
um homem do ramo e que conhece o ramo. teremos uma grande 
oportunidade de avançar no setor da educação. Por isso a impor
tância. meu bravo e querido João Calmon, do pronunciamen~ de 
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V. Ex•. Eu já lastimaria naturalmente a sua falta aqui, mas agora 
lastimo dez vezes mais, porque teremos um Presidente da Repúbli
ca preocupado com a educação. um Ministro da Educação com 
responsabilidade e profundo conhecimento da educação. mas não 
teremos um João Calmon aqui conosco. Nem dez Senadores jun
tos preencherão o vácuo que V. Ex• deixará aqui. pnilcipalmente 
quando o assunto em discussão for a educação. 

O SR. JOÃO CALMON - Nobre Senador Pedro Simon, 
obviamente V. Ex• exagera. 

O Sr. Pedro Simon - Falo de coração, e V. Ex• sabe disto. 
O SR. JOÃO CALMON - V. Ex' está Íllflacionando meus 

pequenos méritos. Estou absolutamente certo de que, realmente, o 
novo titular da Pasta da Educação vai realizar uma gestão do mais 
alto nível. S. Ex• realmente se credenciou aqui no Brasil como um 
dos educadores mais admiráveis não-apenas na UNICAMP, como 
seu reitor, mas também na Secretaria de Educação de São Paulo. 

Agora. nobre Senador Pedro s·imon. S. Ex• esl.á- tomando 
uma iniciativa extremamente feliz: p"iõmover a volta para o Brasil 
de educadores que num certo momento se viram obrigados a acei
tar convites sedutores de entidades internacionais. 

O Sr. Pedro Simon - Como ele. 

O SR. JOÃO CALMON- Ele mesmo. Jã li a biogriü'm do 
novo Ministro da Educação antes de V. Ex• chegar aqui. Agora 
está promovendo também a repatriação de Cláudio Moora Castro e 
de João BatiSta de Oliveira, duas figuras notáVeis da eduCaÇão bra
sileira, que num· CertO momento não puderam evitar os convites 
tentadores. que, além do mais. representariam para -aes--Urif enri
quecimento ainda maior do seu cuniculo. Agora seu último esfor
ço é para trazer de volta nossa extraordinária- Guiomar- Namo de 
Mello. Secretária Municipal de Educação do Prefeito Mário Co
vas. Recentemente. ela contribuiu, com sua experiência e·curricu
lum invejáveis, para uma revolução na Educação do Estado de 
Minas Gerais. O Governo desse Estado desencadeou uma campa
nha para melhorar o ensino básico, que alcançou pleno êxito. gra
ças. em parte, à Professora Guiomar Namo de Mello. 

Com tcxlas as credenciaiS que OStenta- o-·novo Ministro. não 
só pela sua credencial invejável de gaúcho, como também por ser 
filho de um homem do PMDB e por ter sido colega de V. Ex• na As
sembléia Legislativa. jlntaodo tudo isso temos uma certeza: ele irá 
realizar uma gestão realmente extraoniinária em seu ooVOCãrgo. --

O Sr. Mauro Beoevides- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. JOÃO CALMON- Com todo prazer. nobre Sena· 

dor Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Desejamos real.i::Dente que se 
concretizem esses prognósticos -que V. Ex • faz em relaçãO ao novo 
Ministro da Educação. Por ootro lado, eu teria que, uma vez mais, 
lamentar, como já o fez o Senador Pedro Simon. o fato de V. Ex• 
não continuar nesta Casa a partir do dia 01 de fevereiro, já que, 
durante a sua brilhantíssima trajetória parlamentar de três manda
tos, V. Ex• se constituiu em um autêntico apóstolo da cruzada da 
EducaçãO. -

O SR. JOÃO CALMON- Fui também Deputado Federal. 
O Sr. Mauro Benevides - Se como Deputado :f'ederal. V. 

Ex• já- se preocupava com as questões educacionaiS, no Senado, 

sobrewdo, V. Ex•. sem dúvida. pontificou ao discutir amplamente 
essa temática. O livro qUe V. Ex• editou, e cuja publicação, como 
Presidente do Senado. tive o privilégio de autorizar- ''A Crise da 
Universidade Brasileira"-. conseqüência de um traballio de inves
tigação parlamentar que aqui se processou, é um peça que dignifi
ca toda a luta de V. Ex.• em -ravor da Educação. V. Ex.• fez uma 
diagno~ do quadro universitário brasileiro. apontou aquilo que era 

fundamental para prestigiar o ensino de terceiro grau em nosso 
Pais. Não sei se a difusão desse trabalho se fez de forma a garantir 
a estruwra univerSiláiia do nossO País. pela correção de rumos que 
V. Ex.• apontou saP.ientemente nesse trabalho. Portanto, os reitores 
de universidade. professores. diretores de cursos universil.ários, to
dos. inclusive nós. homens públicos. deveríamos nos debruçar so
bre aquelas lições admiráveis que V. Ex.• enfocou no livro que a 
Gráfica do Senado editou. A Gráfica; que aqui e ali é malsinada 
por essa oo por aquela publicação. realmente alteia-se no momento 
em que. na sua linha de editoração. apresenta um trabalho com a 
profundidade, com a clareza e, sobretudo. com os exemplos que 
V. Ex• extraiu da própria realidade do ensino de terceiro grau em 
nosso País. Não me dispensaria de aparteá-lo neste instante, para 
destacar o seu traballio sobre a crise da universidade e para fazer 
votos de que o novo Ministro da Educação, que V. Ex. • conhece 
pelo curriculo e pelo trabalho, realmente facilite extraordinaria
mente a divulgação da sua biografia ou bibliografia que possa ter. 
Espero que S. Ex• exatamente se louve naquele trabalho de V. Ex.•, 
quando for esquematizar a ação do seu Ministério em termos de 
universidade em nosso País. -

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Mauro Benevi. 
des. sou profundamente grato a V. Ex• pelas referênciaS que acaba 
de tecer em relação ao meu esforço. embora modesto, em favor da 
Educação. Devo, entretanto. não aceitar oS Créditos que V. Ex• me 
atribui, porque o autor da iniciativa da criação de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito sobre a Crise da Universidade Brasileira 
foi o Deputado Federal potiguar João Faustirio. Contamos, nCssa 
CPL como Relator, com o nobre Deputado baiano Eraldo Tinoco, 
que foi. por alguns dias, Ministro da Educação. 

Sr. Presidente, de quantos minutos eu poderia dispor para 
concluir este discurso? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O tempo de 
V. Ex• já está esgotado, mas V. Ex• certamente o concluirá com ra
pidez. 

'o SR. JOÃO CALMON- Vou reproduzir o texto integral 
do discurso de posse do nOvo tib.IIar da Pasta da Educação. Mas 
me permitiria, nobre Presidente Humberto Lucena. V. Ex• que tem 
sido. ao longo de sua fecunda vida parlamentar, um ardoroso de
fensor da Educação, fazer apenas mais algumas considerações. 
prometendo a V. Ex• não tomar muitos rilinutOs para cumprir este 
meu dever. 

O nobre Ministro Paulo Renato de Souza refere-se ao pro
blema grave -do- fmanciiimentó da Educação. A Comissão Parla
mentar de Inquérito sobre Evasão Fiscal já apontou o ciminho 
para a solução do problema da Educação e •• eu diria. também de 
numerosos outros problemas do nosso País. E um esforço nacional 
para se reduzir drasticamente a gigantesca sonegação fisCal nos ní
veis municipal, estadual e federa!. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Evas=io Fiscal 
indicoo, por exemplo, que num Estado da Federação, o mais rico 
de todos, a sonegação de impostos municipais, eStaduais e federais 
é um pouco superior ao Orçamento Ge:rãl da República. Como não 
se trata de um caso isolado e se estende {XJr todo o Brasil. se ga· 
nhannos a batalha contra a sonegaçãO de imJX>stos, estaremos tam
bém vencendo outra luta de importância trnnscendental: a luta em 
favor da Educação. 
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No seu discurso de posse, o nobre Professor e Ministro Pau
lo Renato Souza teceu elogios muito merecidos a seu antecessor. 
Apesar de transcrever. na íntegra. o discurso de posse de S, Ex .. ao 
final do meu pronunciamento, gostaria de reproduzir estas pala
vras em relação ao ex-Ministro Mutilio Hingel: 

"Apesar de tudo, houve avanços importantes nos 
últimos dois anos. Quero aqui deixar constância do reco
nhecimento que a educação brasileira deve ao trabalho 
desenvolvido pelo Ministro Murilio Hingel. Em pnmei
ro lugar. por haver colocado a educação fundamen~_l 
efetivamenfe na agenda do MEC; em segUndo lugar, por 
iniciar uma importante mudança nos padrões de distri
buição de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvi
mento da Educação; em terceiro, por fazer transparentes 
cm geral todos os órgãos e procedimentos do MEC~ e. 
finalmente. por· estabelecer um clima de diálogo e parti
ctpação realmente essenciais à atuação governaniental 
na área da Educação." 

Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, encerro este_ pronun
ciamento lendo as palavras fmais do discurso de posse do novo ti
tular da Pasta da Educação: 

"O Presidente Fernando Henrique assume o go
verno cercado por grande confiança da população; con
fiança não em palavras ou gestos vazios. mas confiança 
em que ele será capaz de levar adiante as reformas estru
turais que o País reclama; confiança em ~e a propOsta 
de governo discutida durante o processo el~itoral será le
vada à prática." 

"Quis o Presidente Fernando Henrique iniciar 
também uma nova era na política do Pais ao apresentar à 
Nação uma clara proposta de governo ainda durante a 
campanha eleitoral. O documento ''Mãos à obra" foi ela
borado com a colaboração de centenas de militantes e 
especialistas e contou com a- ativa participação do então 
candidato, especialmente no capítulo relativo à Educa
ção." 

Eu diria que o crédito maior do novç Pre~jdente Fernando_ 
Henrique Cardoso. foi a iniciativa de pedir a instalação dessa Co
missão Parlamentar de Inquérito sobre a Evasão Fiscal porque, 
realmente, resolvido o problema da sonegação de impostos, pôde
remos fazer a revolução de que o Brasil tanto necessita. are
volução da educação para que a renda deste País não 
continue concentrada nas mãos de uma fnfilila miiiofiã. de 
privilegiados, enquanto milhões de brasileiros vivem na mi
séria ou na pobreza. 

a entender as raízes dos problemas educacionais do Brasil. 
Nem JX'1' isso podemos celebrar uma mudança num quadro 

dramático, injusto e ínaceitável. Nosso País não gasta pouc.·o em 
educação. se compararmos com outros países latino-americanos, 
ootros países dá :rert'eiro Mundo, ou mesmo com nações mais 
avançadas. O resultado que a sociedade obtém da ação educacio-
nal é porém dos mais inS<i.tiSfatõrios, se comparado internacional
mente. Esta é uma primeira injustiça que é preciso corrigir. É 
preciso exigir eficiência no uso dos recursos da educação em todos 
os níveis, a começar pelo próprio Ministério, que deverá passar 
por profunda reforma administrativa. 

A sociedade _brasileira realmente valoriza a educação. Tanto 
_que lhe reservou parcela importante de seus recursos públicos na 
própria Constituição, o que não fez para outras áreas da ação go. 
vernamental. Mas. nosso sistema tributário é injusto: os mais po
bres pagam proporcionalmente mais impostos do que os ricos. Por 
isso as camadas mais pobres da população arcam com o peso 
maior do fmanciamento da eduC<lção. 

Aqui vem a segunda _grande injustiça: os pobres benefi. 
c iam-se muito menos do que os ricos com o gasto público em edu. 
cação. Ao contrário. do que se deveria esperar da educação como 
política social edificadora da cidadania, nosso sistema educacional 
contribui para consolidar e reproduzir uma estruOJ.ra social extre. 
mamente injuSta, prOduzindo cidadãos de primeira e de segunda 
classe. Desta maneira os mais pobres no Brasil pagam muito por 
-algo que não obtêm: uma educação de qualidade. · 

A responsabilidade não é da sociedade. A responsabilidade 
é nossa: do governo, dos poüticos e dos próprios educadores. Nós 
não fomos capazes de dar as respostas que a sociedade esperava. 
Permiiimos que o- Clientelismo ocupasse o eSpaço- onde deveriam 
pontificar os critérios da política educacional: fomos coniventes 
com uma troca menor de favores e privilégios que terminaram por 
consumir os- ieCufsós que deVeriam estar na escola. na-sala-de aula, 
no salário do professor, fmalmente estamos pennitindo que o cor. 
porativismo fale em nome da educação numa perigosa troca de 
meios por fms. - -

Apesar de tudo, houve avanços importantes nos últimos 
dois :p10s. Quero aqui deixar constância do reconhecimento que a 
ech.Jcação brasileira deve ao trabalho desenvolvido pelo Ministro 
Murilo Hinmzel. Em primeiro lugar por haver colocado a educação 
fundamental efetivamente na agenda do 1\ffiC; em segundo. por 
iniCiar-uma U:riportanle mudança nos padrões de distribuição do re. 
curso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; em 
terceiro. por fazer trimsparentes em geral todos Os órgãos e proce· 
dimentos do MEC e, ftnalmente, fX)r estabelecer um climã de diá
logo e participação realmente essenciais à atuação governamental 
na área. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) O Presidente Fernando Henrique assume o governo cercado 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR JOÃO por grande confiança da população; confiança não em palavras ou 

CALMON EM SEU PRONUNGAMENTO:D/SCURSO DE POSSE gestos vazios, mas confiança em que ele será capaz de levar adian
DO PROFESSOR PAULO RENATO SOUZA NO MINISTÉRJO le_as reformas estruturais que 0 País reclama: confiança em que a 
DA EDUCAÇÃO proposta de governo discutida durante o processo eleitoral será !e-

É com em~o que recebo a tarefa de dirigir a educação de vada à prática. 
nosso País. Confiou~me O Presidente Felll,ãndo Henrique uma das Quis o Presidente Fernando Henrique iniciitr também uma 
mais dificeis, porém. a niais bonita das missões de seu governo: nova era na política do País ao apresentar à nação uma clara pro-
revolucionar a educação no Brasil, inverter o sinal da evolução de posta de governo, ainda durante a campanha eleitoral. O documen
nosso sistema educacional; construir as bases de um novo país. É to Mãos à Obra foi elaborado com a colaboração de centenas de 
um gigantesco desafio. Um desafio, porém viável. militantes especialistas e contou com a ativa participação do então 

Nos últimos anos o díagnósticO sobre a situação da educa- candidato, especialmente no capítulo relativo à educação. 
ção no País avançou bas_tante. O grau de consenso sobre os proble-- Aquela proposta contoo com um amplo respaldo eleitoral 
mas e suas causas hoje é- bem maior do gue na déca4a passada. - do i)Ovo brasileiro e. podem estar certos. coostitui-se em um guia 
Quero neste momento render uma homenagem -es-pectai ao Profes- bastante seguro dã. Orientação da política que preteridemos seguir 
sor Sérgio Costa Ribeiro, professor de todos nós, que nos ensinoo - -- pan- eili'nintar -as diStorções do iiwal Sistema educacional órasilei. 
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ro. O compromisso com estas PJlíticas goveniãmentais não signi
ficará a ausência de diálogo pennanente como todos os segmentos 
da educação nacional. Essa atitude de permanente diálogo marcou 
sempre minha awação pUblica, seja na Secretaria da Educação de 
São Paulo, seja na reitoria da UNICAMP. e haverá de marcar mi
nha gestão no Ministério da Educação. 

Como SecretáriO de Educação de São Paulo aprendi que 
não existe panacéia na educação: que não se podem esperar mila
gres e que os resultados quantitativos somente podem ser observa
dos no médio prazo. Aprendi também a evitar as experiências e os 
chamados projetes-piloto que nunca beneficiam à grande massa de 
alunos. 

Na educação é preciso. acima de tudo, valorizar a escola e 
tudo que lhe é próprio. Esta frase tão simples tem sido tão esqueci
da no Brasil. Significa Valorizar a sala de aula e os-professores; 
significa cuidar do currículo e da formação dos mestres: significa 
avaliar o resultado da educação: significa _combater a burocracia e 
o clientelismo. Queremos uma escola formadora, onde os comen
tários básicos essenciais sejam preocupaÇão central de todos os 
agentes do sistema. Como ontem nos dizia ó PreSidente Fernando 
Henrique, em seu discurso -de posse, queremos uma escola tam
bém como um lugar de convivência, onde a ação dos paiS, a soli
dariedade __ do meio social. a participação do aluno e ·do professor e 
uma boa administração se somam para formar cidadão. 

Nossas prioridades essenciais serão a melhoria da qualidade 
do ensino fundamental e a ref9rma do segundo grau, para aruaJizá. 
lo aos tempos da revolução científiCa e tecnológica que atravessa
mos. No primeiro e no segundo graus, o gov~O federal deverá 
liderar o processo de transformação. que será basicamente risPJn
sabilidade de Estados e MunicipioS. Nesta empreitãda queremos 
trabalhar junto com os dirigentes- estaduais e municipais da educa
ção e com os educadores brasileiros, sem deixar de recorrer à ex
periência e à colaboração internacional. 

Os problemas que boje enfrentamos na ârea educacional do 
Brasil são muito semelhantes aos de outros países latino-america
nos e mesmo de nações económica e socialmente mais avançadas. 
A forma como esses países já vêm enfrentando as _questões de alta 
repetência e evasão, inadequação curricular, treinamento de pro
fes_s_ores, descentralização e desburocratização, avaliação e tantas 
outras, constirui~se em fonte riquíssima de reflexão e análise para 
os educadores e dirigentes educacionais do Brasil. Na_ v~de. é 
preciso reconhecer que somos um tanto provincianos em matéria 
educacional e temos uma irijtiSiiflÇável' desconfiança em relação a 
tudo que vem de fora. É precisO olhar o mundo com isenção, ob
servar e adaptar ao nosso País as boas experiências e evitar os er
ros que já foram cometidos em outras partes. 

No limiar de um novo século e em meio a uma importante 
revolução científica e tecnológica, será preciso t.anlbém renovar os 
métodos de ensino e promover a utili.zação das novas tecnologias 
de comunicação e infOrmática nos processos educacionais_._ _Criare
mos no Ministério as necessárias instâncias formuladoras de JX>lítí
cos e aluaremos em estreita colaboração com os: meios de _ 
comunicação públicos e privados. 

A ênfase no primeirO e no segundo graus. que pretendemos 
imprimir em nossa gestão no Ministério da Educação, não signifi
cará colocar em segundo plano a atenção ao ensino superior. O 
destino de nosso País está definitivamente associado -a um sistema 
de ensino superior abrangente, diversificado. formador dos recur
sos humanos socialmente necessários para o desenvolvimento do 
País e produtor de conhecimentos e de pesquisas essenciais ao 
nosso desenvolvimento científico e tecnológico. É preciso adotar 
políticas abrangentes para o ensino superior que contemplem não 
apenas ~us a ruais segmentos, mas também sua modificação e di-

versificação. 
Com a colaboração de nossos reitores, queremos aprofundar 

o processo de autonomia das universidades públicas, que deverá 
alcançar também os aspectos fmanceiros, administrativos e de ges
tão de recursos hUmanos. A distribuição de recursos devei'á ser fei~ 
ta_ de acordo com critérios objetivos, que considerem os resultados 
para o País em matéria de ensino e pesquisa e as políticas nacio
nais de ensino superior. com sua 1ndispensável dimensão regional. 

A univ~idade deverá cumprir um papel central no esforço 
ontem mencionado pelo Presidente Fernando Henrique, no sentido 
de construirmos a verdadeira modernidade; modernidade que se 
ideritifica com o fun do analfabetismo e semi-analfabetismo em 
oiassa e com u~a e<fucação que v&dadeiramente prepare nossas 
crianças e nossos jovens para o novo mundo que o_ próximo século 
nos trará. 

Meus amigos, convoco-os a uma grande e fascinante jorna
da. Mudar a educação deste País. Os quatro anos que temos pela 
frente serão suficientes se formos audazes e eficientes em nosso 
trabalho. Nosso País merece o esforço. Nossas crianças e nossa ju. 
ventude não podem esperar mais. Os rumos estão fiXados. Está em 
nossas mãos tomá-los realidade. 

CURRJCULUMVITAE 

Dados Pessoais 
Nome: Paulo Renato Souza 
Data e Local de Nascimento: 1 O de setembro de 1945. Porto 

Alegre (RS), Brasil 
Estado Cívil: Casado 

Formação Acadêmica 
Economista, pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, 1967 
Treinamento no Ouso de Problemas do Desenvolvimento. 

Comissão Económica das Nações Unidas para a América Latina e 
oCaribe (CEPAL), 1968 

Mestre em Economia, pela U Diversidade do Chile, 1970 
Doutor em Economia, pela Univ~idade Estadual de Cam

pin~ (UNICAMP), I 980 
Professor Titular do Departamento de Economia. na Uni

versidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 1986 

Experiência Profissional 
- Cargos T êcnicos de Administração 

Gerente de Operações, do Banco lnteramericano de_ Desen
volvimento (BID), Washington (USA), 1991-1994, e Vice-Presi
dente Executivo ad interim do BID, 1983 

Reitor da Universidade Estadual de Campinas (UNI
CAMP), 1986-1990 

Secretário Estadual de EducaçãO. Governo do Estado de 
São Paulo (SP), !9S4-I986 

Presidente da PRODESP- Processamento de Dados do Es
tado de São Paulo, !984 

_Assessor do Governo do Estado de São Paulo, 1983-1984 
Consultor em diversas Agências das Nações Unidas na 

América Latina, !978-1982 
Diretor-Adjunto do Programa Regional do Emprego para a 

América Latina e o Caribe (PREALC), da Organização Internacio
nal do Trabalho (011), no Chile, 1975-1977: e Economista do 
Prealc,l971-1974 

EconomiSta da Divisão de Desenvolvimento Econômico, da 
Comissão EcoQõmica: das Nações Unidas para a América Latina e 
o Caribe (CEPAL). Chile, !970-1971 

Docência 
Professor de Economia, na Universidade Estadual de Cam-
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pinas (UNICAMP), desde 1978 
Professor Visitante, Pontificia Universidade Católica de São 

Paulo, 1981 
Professor Visítante, Universidade Federal do Rio de Janei~ 

ro, 1979 
Professor em diversos OJrso de Treinamento de Agência 

das Nações Unidas na América Latina. de 1969 e 1977 
Professor, Universidade do Chile, 1971~1973 
Professor, Universidade Católica do Chile, 1971-1972 
Pesquisa _ _ 
Diretor de Estudos Visitante, Ecole de Haute.s Eludes em 

Science Sociales, Paris,1990 
Coordenador do Programa de Pesquisa do Mercado de Tra

balho, no lnstituto de Economia, da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), 1980·1983 

Pesquisador Visitante, no lnstitute for Advanced Study, 
Princeton, NJ. 1977 

Pesquisador. no Centro Interdisciplinar de Desenvolvimen
to Urbano, Universidade Católica do Chile, 1970. 

tário. 

Durante o discu,rso do _Sr_, __ loão Calmon.- o Sr. 
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Júiic Campos, r Secre-
tário. 

Durame o discurso do Sr./oão Calmon, o Sr. Jú
lio Campos, fO Secrelárlo, deixa a cadeíra da presidên
cia, que i ocupada pelo Sr. Humberto Lm:ena, 
Presidente. 

SR. PRESIDENTE (Humberto Luçena)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

"Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre--

Ê lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 19, DE 1995 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. I75, alínea d, do Regimento Interno, re

queiro inversão da Ordem do Dia, afunde que a matéria Cons-tante 
dos itens n° 46 e 47 sejam submelidas ao Plenário em primeiro e 
se-gundo lugares. _ ~ 

Sala das Sessões. 4 de janeiro de 1995.- Jonãs-Pinheiro -
Odacir Soares- Affonso Camargo- Mauro Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Aprovado ore
querimento, será feita a inversão solicitada. 

ltem-46 
MENSAGEM N' 376, DE !994 

(Escolha de Autoridade) 
Discussão, Cm turno único, do Parecer 0° 289, de 1994. da 

Comissão de Assuntos Econômicos. sobre a Mensagem o-0 376, de 
1994 (n' 1.125/94, na origem), de 8 de dezembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Persio Arida para exercer o cargo de 
Presidente do Banco Central_do Brasil, -

Em discussão o parecer, em turno único. 
A Presidência solicita aos Srs. Senadores que estão fora do 

plenário, em seus gabinetes ou em outros ambientes desta Casa ou 
da Câmara dos Deputados, que venham a este recinto, a fliD. de 
participarem das deliberações da Ordem do Dia. 

f"oi votado o requerimento de inversão da Ordem do Dia, 
no sentido de que se submeta à deliberação do Plenário a indica
ção pelo Senhor Presidente da República do Sr. Pérsio Artda para 
exercer o cargo de Presidente do Banco Ceiitral do Brasil, bem 
como a indicação do_ Sr. Francisco Lafaiete de Pádua Lopes para 

exercer o cargo de Diretor do Banco Central dQ Brasil. 
A Pres_idência solicita_ a_os Srs. Senadores yue venham ao 

plenário. pois se trata de matéria cuja votação depende de quorum 
qualificado. 
_ Solicito a· -colaboração dos Srs. L_idc-res_. a fim de que fa\·am 

com que os integrantes das suas respectivas Bancadas venham ao 
plenário. --

O SR. EDUARDO-SUPLICY- Sr. Presidente. f!<"~·o a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto l.urcna)- V. Ex' <cm a 
palavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente. enquanto a1:,ruardamos a pre
sença das Sr's e Srs. Senadores para a vot.a.~·ãt, de:-:ta maté-ria. gn~ 
taria de ressaltar, neste instante. do ponto de vista do intcrec;se 
público. do interesse nacional. a importância d<'<;sa vnta~·ão. Sou 
testemunha de que V. Ex• reatizoo veemente apcln a tndtl<;. o~ Sr;. 
Senadores para aqui estarem presentes. 

A economia brasileira passa por um mnnwnto de grande 
gravidade e delicadeza do pontD de vista da política nllmetâria e 
cambial. razão pela .qual é de grande relevância que esteja na pre
sidência do Banco Central o seu titular efetivo. Vru e:~tpor duas ra. 
zões para isso, Sr. Presidente. A primeira delas foi a importante e 
grave decisão do Banco Central. tomada nos últimos dias do Gn. 
vemo Itamar Franco, de intervir no RANF.SPA e no BANERJ, <'lS 

duas principais instituições frnanceiras -esta<h.Jaic;. 
Ainda ontem. Sr. Presidente, na reunião dos Líderes, foi su

gerido, e por todos acatado,_ que V. Ex• e o Presidente da Comis. 
são de Assuntos Econômicos convídem o Mmistro da Fa7.enda. 
Pedro Malan, e o Presidente do Banco Central. qur-. c;e aqui fnr vn. 
tado, será o Dr. Pérsio Arida. para que compareçam P quan1n antes 
- se possível. na semana do dia 16 - a essa Comissão. para expor 
as razões que levaram o Governo Federal. o Ministro da F,1;renda c 
o Presidente do Banco Central, que, então. era o Sr. Pt:-dro Malan. 
a intervir naquelas duas instituições, hem como para e"Xpor o que 
lá encontraram, que medidas saneadoras estão sendo tomadas e 
que destino será dado àquelas instítuiçt>es diante do 4ue ec;uí. sendo 
real~do. 

Diz-sC: que ootras instituições financeiras p<xlerão ser objeto 
de intervenção. Obviamente, para a economia. decisões 1.'0tnO es
sas são multo significativas. Portanto. esta Casa deve considerar 
importante e urgente a aprovação do nome indicado, e até- aprova
do no âmbito da Comissão de Assuntos Económicos. para a Pre<;.i. 
dência do Banco Central. 

O outro ponto de extraordinária importànL·ia gira em torno 
do que se passa no México. com repercussão não ·só na economia 
argentina e brasileirn, mas também na economia de toda a América 
Latina. 

Depois que foi instituído ali um plano de estabiliza~·ão. que 
confiava sobreOJdo na estabilidade da ta'<.a de cãmbio - a'iSim 
como ocorreu na Argentina e, de alguma fmma. está ocorrendo no 
Brasil nos últimos dias- em deçorrência de não ter sido resolvido 
o-problema social e, em boa parte, em decorrência daquilo que 
aconteceu em Chiapas. com a retomãda do movimento de gueni
lhas, surgiu o movimento de desestabilização na economia mexi. 
cana. que levoo à saída de grande volume de capitais de nawren 
especulativa e a uma desvalorização da taxa de câmbio no México. 

Também na Argentina come{OU um movimento rJe saída de 
capitais. Da mesma fcmna, no Brasil. conforme Dllticia a Gazeta 
Mercantil de hoje, registrarnm-se. nos últimos dias, fortes Saldas 
cambiais, o que consútuiu um sinal de alerta para o Departamento 
de Câmbio do Banco Central. Apenas no último dia 2. as venJas 
fmanceiras superaram as compras em 460 milhões de dúlares. 
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Sabe-se, hoje, que um dos pmitos maiS deliCados da econo
mia é a política cambial. É necessáriO-_queasaüloridades monetá
rias considerem a flexibilização dessa p:>Iítica. Esla é uma 
disc.""Ussào importante. 

Sr. Presidente, aproveito para registrar que foi decidido na 
reunião da Mesa, conforme V. ex• nos comunicoo, qi.Ie o Ministro 
da Fazenda e a Presidente do Banco Cen_trnl serãp_convida:dos a 
comparecer. em breve, ao Senado Federal para explicar as razões 
da intervenção no BANESPA e no BANERJ. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra a V. Ex•. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela ordem. Sem re· 
visão do orador.)- Sr. Presidente, aqui estamos para uma votação 
que considero da maior relevância. Convocado extraordinariamen
te. o Senado Fede_ral estâ reunido, neste mqt:pento. pma escolher o 
Presidente do Banco Central, um dos diretores mais importantes 
desse órgào e, se for possível, os titulares de mais dez caJEOS sig
nificativos. <."Ujas indicações já foram enca.fuin:Padas à Casa. 

Faço um apelo aos colegas para que venham votar, j' que 
V. Ex• anuncia que há mais de 55 Srs. Senadores presentes na 
Casà e: pelo que sei, nas proximidades do plenário. Temos devo
tar. A Nar.,·ão não irá CDmpreender,se isso não acontecer. Ninguém 
entendc...-rá por que, até agora. a mensllgem enviada pelo Presidente 
Itamar Franco lndicando o Sr. Pérsio Arida para presidir o Banco 
Central não foi volada. Sabemos que, antes da posse do Sr. Fer
nando Collor. o então Presidente José Samey _envioU. menSagem a 
esta Casa. e nós a votamos preventivamente, paril facilitar a ação 
do Sr. femando Collor de MeUo. Negarmos agora ao Presidente 
Fernando Henrique Cardoso aquilo que fizemos--para o Presidente 
Fernando G.>llor de Mello parece-me que não tem lógica. · 

A economia está parada. O Presidente do Banco Central é 
hoje o Mirustro da Fazenda. O Governo precisa lõü:iifui:na série 
de medidas da maior importância e necessidade, e dev~os votá
las aqui. 

Podemos ter as razões mais variadas e mais }lstas, mas lem
bro as palavras da. Bíblia: há um momento para rudo. O momento 
agora é de votar: votar no Sr. Pérsío Arida e-no outro nome indica
do para o B_anco Central. A Nação espera isso de nó_s, e nós Sena
dores temos a obrigação de fazê-lo. Há momento de luta? Há. Há 
momentos em que teremos de tomar outra p:>Sição, -e haveremos 
de tomá-la. Mas. cada coisa a seu tempo. 

Sou testemunha do esforço, do apelo que V. Ex• tem feito 
no sentido de votar esta matéria. Sei que V. Ex•, inclusive, aban
donou a Presidência, dirigíu~Se a vários locais, fez diversos apelos 
para que as pessoas viessem votar. Que não saiam amanhã os jor
nais dizendo que não se votou em solidariedade ao Senador Luce
na. N.&:o é verdade. O Presiden~ Lucena faz um apelo para que se 
vote. Agora é hora de votar. Se quisermos tomar outras posições, 
em outro momento, em outro momento vamos -tomá-las. 

Sr. Presidente, soaria muito mal não votarmos, se todos vie~ 
mos para que assumisse o Presidente, se estamos aqui para assu
mirem os Ministtos, se _estamos na Casa - e foi dito que há 
cinquenta e cinco Parlamentares na Casa - então devemos votar. O 
Sr. PérsioArida. pelo que sei, é um llomem de bem. Foi__~ado, 
por unanimidade. pela Comissão de Assuncos Eçonôm..jcos. É um 
homem que rem tradição, tem história, tem biografl8. Acertou e er
rou no passado. no Governo _Sarney. É um homem que está prepa
rado. passou pelo Governo Itamar Fmnco. A hora é esta~ O voto é 
necessário. 

Sr. Presidente, ontem, da tribuna. eu dizia -que não houve;.· 
na História, um momento em que a Nação estivesse tão unida em 

tomo de um noQJ.e comq está boje, em tomo do nome do Presiden
te Fernando Henrique Cardoso. O Congresso tem que fazer a sua 
parte, colaborando. criticando, aj .. JCiando, fazendo o que deve ser 
feito. Se o Congresso nãO-ajudar, também nio pode atrapalhar. Se 
nós não votannOs agora e só voltarmos a nos reunir no -dÚI. -17 -
como fez a Câmara. que só marcou sessão para o dia 17 -, deixan
do o Banco C:entral. até esse dia., o Banco Central sem Presidente, 
nós seremos responsa"biiiz.ados-porumerio muito grave. E-qlle não 
se acuse V. Ex• de não querer isso. Na hora de defender V. Ex•, 
nós defenderemos, mas não agora, não é este o momento. 

Por isso, faço um apelo à Casa., Sr. Presidente: vamos votar 
o nome do Sr. Pérsio Arida para a Presidência do Banco Céntrtll. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 
a(>etã-ãos Srs. Senãdores para qUe tomem. assento nas suas banca
.das e solicita. veementemente, a todos que estão fora do plenário 
que venham a este recinto para apreciarmos as indicações do Se
nhor Presidente da República para a Presidência e Diretoria do 

- -Bãhco Ceiittal, nas pessoas do Sr. Pérsio Arida e Francisco La.faie
te de Pádua Lopes. 

A ~sidência a_ssinala que se trata_ de matérias de alto inte
resse público e que-:- pOfiã.n.to, devCiu -ser resolvídas com a maior 
urgência possível, inclusive por se tratar de assuntos ligados, tam
bém. à economia e às fmanças do País. A deliberação da matéria 
exige quorum qualificado. 

~eço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares ... (Pausa) 
O SR. MAURO BENEVIDES- Sr:l'residente, peço a pa

lavra pela ordem. 
~O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Teni V. Ex" a 

palavra. - - -

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB.CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o nobre Senádor Man
sueto de Lavor sugeriu a mim, Lider da Bancada do PMDB, que 
seja feita uma avaliação do quorum. o que acredito já ter sido fei
to por V. Ex•, como Presidente da Casa. Assim. ao ser submetido 
o nome dos dois candidatos, teremos condições de aferir se há ru 

-não quorum para apreciação da matéria. Pelo menos, foi isso que 
entendi ser o desejo do nobre Senador por Pernambuco. 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência 
aguaroa a presença em plenário de outros Srs. Senadores. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra 
V. Ex•. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR-PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, todos somos testemu
nhas d_o esforço que V. Ex• tem feito para que essa matéria seja 
votada boje. A campainha loca há uma hora e é estranho que, no 
mpmento em que V. Ex• coloca a matéria em votação e pede aos 
Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, nós tenhamos mais 
manobras protelatórias. 

Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que não podemos 
mais evitar que a votação se faça. É pela ordem que peço a palavra 
a V. Ex• e insisto nesta posição. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Muito obriga· 
doa V.Ex•. 

A Presidência está aguardando apenas uma gestio qUC está: 
sendo promovida pelo nobre Lider Mauro Benevides, no sentido 
de que haja maior ãfluência de Srs. Senadores ao plenário. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.- - - --

~, O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra 
V~ &•. -· . -·· . 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB·RS. Pela ordem. Sem re-
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visão do orador.)- Sr. Presidente. na verdade. o que pretendo-é fa
zer uma manifestação perempta no sentido de afli'11W" e declarar. 
da forma mais contundente possível, o quanto V. Ex_• tem-se esfor
çado pessoalmente pela realização desta votação. 

Parúcipei. ontem. da-reunião de Líderes e vi V. Ex• argu. 
mentando em favor da necessidade de se votar no dia de boje. Não 
posso deixar de dar este testemunho. porque já li- ou pelo menos 
vi - nas entrelinhas de jornais a tentativa de interpretar essa situa
ção como algo da responsabilidade de V. Ex•. É uma atitude pre
conceituosa. desonesta e equivocada bas~-se em suposições para 
tentar buscar esse tipo de interpretação. ou seja. -de que V. Ex• se
ria o responsável por esse movimento. Eu diria ao Senador Jarbas 
Passarinho, que está cioso da votação e que a deseja, que V. Ex• 
está protelando, sim. mas justamente para qUe haja o quorum ne
cessário e os vot_os, porque é preciso 41 VQtos a favor para que a 
matéria possa ser aprovada. 

Faço este registro JXXque considero um dever de resJX'nsa
bilidade. Dessa forma. V. Ex• está agindo para que essa presença 
estabeleça-se. Faço desta minha interVenção um protesto contra o 
tratamento lnjusEo que V. Ex• vem recebendo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Muito obriga-
do. 

O SR. ODACIR SOARES- Sr. Presidente. peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra a V. Ex•. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Pela ordem. Sem re
visão do orador.)- Sr. Preside~te, eu gostaria de solidarizar-me 
com as palavras dos Senadores José Fogaça e Pedro Simon refe
rentes a V. Ex•, até porque também participei ontem da reunião de 
Líderes. Ficou clara. nessa reunião, a disposição sempre perma
nente de V. Ex• em ver essa matéria votada. 

Chamo também a atenção das demais Lideranças e dos Srs. 
Senadores para o fato de que, com a inversão da Ordem do Dia. a 
não-votação dessas matérias trará prejuízo à votação de outras ma
térias subseqüentes, igualmente importantes, tais ComO a aprova
ção dos nomes de diversas autoridades, inclusive dirigentes do 
CADE e embaixadores. Por força constitucional, os seus nomes 
devem ser submetidos ao crivo e à aprovação do Congresso· Na
cional. 

Solidarizo-me integralmente com o que foi dito relativa
mente à JX'Stura e à posição de V. Ex •. que tem estado sempre 
atento para a importância da votação dos nomes dÇ> Presidente e do 
Diretor ao Banco CentraL Exatamente neste momento, quando al
guns economiStas impOrfuiltes do País discutem a questão cambial, 
que estaria afetando e que pcxleria ocasionar riscos à implantação 
definitiva do real, o Senado termina não vOlJW,_do o nome do Presi
dente do Banco-Central, que é um dos autores da URV e do real 
em nosso País. e que, agora. é levado pelo Minist:ro.. da Fazenda 
para o Banco Central. onde terá a oportunidade de, se for o- caso, 
imprimir uma nova política cambial no País. 

Emm estas as observações do PFL, pela minha palavra. O 
PFL está aqui para votar. Espero que essa matéria possa ser vota
da. porque atende aos interesses mais altos do nosso PaíS. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presiden<e. peço a palavra 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena)- Tem V. Ex• a 

palavra. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pela ordem. Sem re

visão-do orador)- Sr. Presidente, fui testemunha, bá poucos minu
tos, do apelo que V. Ex.• fez para que os Srs. Senadores que não 
estavam presentes no plenário para cá viessem. Nesse mesmo mo-

mente, fuí infonnado de que esperava por mim. em meu gabinete, 
o Secretário de um Ministério. e para lá me dirigi. Na saída, fui in
terpelado por um repórter com uma pergunta à queima-roupa: 
''Quem é niais ii:nportante, o Presidente do Senado Federal ou o 
Presidente do Banco Central?" É óbvio que é o Presidente do Se
nado. Do ponto de vista constitucional, é o Presidente do Senado 
que coloca em votação, para ser apreciada por seus Pares, a esco
llia do nome do PreSidente do Banco Central. 

SãO esses equ"ívocos que a imprensa, -de quando em vez, 
joga no ar, levando o grande público a ter interpretações errôneas. 
Esta Casa não está pondo em dúvida, de maneira nenhuma. o 
nome do Sr. Pérsio Arida. Muito pelo contrário. Desafio alguém 
aqui que queira votar de forma diferente. 

Há muitas fonnas de votação. Quando vemos V. Ex•. Sr. 
Presidente, apertar a campaínha durante quase uma hora. ir até o 
local do cafezinho solicitar aos Srs. Senadores que venham ao ple
nário. e verificamos que não há quorum, entendo a votação como 
silenciosa. 

Talvez fosse melhor suspendermos por alguns momentos a 
sessão. sentannos e conversannos novamente, as Lideranças com 
seus liderados, p~ vermos o modus faciendi que seria utilizado 
para o contorno dessa crise. 

Será que na Casa temos., realmente, número suficiente? Esta 
é a colocação que eu queria fazer. Sr. Presidente. Pediria à nnpren
sa que ;W.o lance no ar equívocos ou perguntas com dupla interpre
tação. E óbvio que qualquer brasileiro mais ilustrado sabe que, na 
hierarquia. o Presidente do Senado Federal está muito acíma do 
Presidente do Banco Central. 

O Sr. Beni Veras-Permite--:.me V. Ex•um aparte? 
O SR. NEY SUASSUNA -Ouço V. Ex". com prazer. 
O Sr. Beni V eras- Entendo que as questões são diferentes. 

Não seria razoável, pessoas maduras como nós, do Senado Fede
ral, deixarmos de reconhecer a importância que tem a escolha do 
nome do Presidente do Banco Central. Disse-o bem V. Ex•: cada 
questão tem a sua importância e deve ser examinada isoladamente. 
E uma forma negativa de protesto. A meu ver, a opinião pública 
tem dificuldade em entender isso. A imprensa diz suas coisas. tem 
liberçiade para fazê.. lo, mas não nos obriga a aceitar isso como coi
sa definitiva. 

O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado. V. Ex• está 
endossando o me1,1 pensamento. 

O SR. JONAS PINHEIRO- Sr. Presidente. peço~• pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra 
V. Ex•. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PfB-AP. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra para manifestar a 
minha preocupação com relação ao momento que estamos viven
do. Também quero dar o meu testemunho do esforço que V. Ex• 
tem despendido, desde ontem, em reuniões de Líderes, apelando, 
pedindo a todos que conclamem as suas Bancadas para se fazerem 
presentes, de forma a assegurarem o quorum necessário para tão 

_ imJX>rtante votação. 
Dai por que eu gostaria de somar a minha voz às vozes de 

quantos estão se pronunciando, fazendo um apelo aos Srs. Senado
res no sentido de que façam um esforço, estejam onde estiverem. 

. comunicados que estio sendo, para virem ao plenário a fim de 
vencermos e ultrapassarmos este impasse que estamos vivendo, 
exercendo o seu direito de voto. 

Estou convencido da importância da aprovação urgente do 
nome do Dr. Pérsio Arida para bem conduzir o Banco Centra). 
Não é possível que nos falte consciência da importância e da ur
gência da aprovação do nome do Dr. Pérsio Arida 
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É o apelo que faço em nome da Bancada do PTB aos de
mais companheiros., chamando a atenção de todos para a impor
tância deste momento. A sociedade está preocupada em ver o bom 
desempenho do Congresso Nacional. monnente o bom desempe
oho do Senado FederaL 

O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a pa· 
lavra pela otdem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra 
V. Ex'. nobre Lider. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB.CE. Pela ordem. 
Sem revisãO do orador.) - Sr. Presidente, também eu, acompi
ohando a manifestação dos outros companheiros do PMDB que já 
se pronunciaram a respeito - no caSo, os nobres S~s Pedro 
Simon, José Fogaça e Ney Suassuna. -.desejo oferecer o meu tes
temuoho da postura recoohecidameute irrepreensivel que V. Ex' 
tem adolado à frente do Senado FederaL sobretudo agora. na •!=" 
ciação desta matéria. em que V. Ex.• jamais a.dmill:ri8 ·que sobrele
vassem sobre o interesse e a imagem do Senado Federal outros 
:iÍateresses que não fossem rigorosamente aqueles do estrito cum
primento do dever. Portanto, V. Ex• merece também. nesta oportu
nidade, o nosso reconhecimento, o nosso respeiro e a forma 
reiterada da nossa admiração. 

Eu diria a V. Ex• que sou, como Líder do PMDB,junt.amen
te com rutros Uderes partidários, subscritor do -requerimento de 
inversio de pauta para que se apmcie, já. agora., a indicação dessas 
duas autoridades, os candidatos à Presidência do Banco Central e a 
uma de suas DiiCtorias, os Srs. Pérsio Arida e Francisco Lafaiete 
de Pádua Lopes, respectivamente. Portamo, estamos pressurosos 
para exercitar o direito de voto e o faremos rigorosamente dentro 
dos limites da linha tcgimental 

O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex' a 
palavra. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela otdem. Sem re
visão do orndor.)- Sr. Presidente, estamos vivendo um momento 
particulannente importante desta Casa. Fomos convocados ex
traordina.riarilente e, através dos avulsos qu_e nos foram distribui
dos, temos algumas responsabilidades muito grandes em relação a 
projetas da mais alta importância. Cerca de 23 Embaixadores estão 
dependendo da nossa votação para assum.itml suas Embaixadas. 
Temos autoridades importantes da área rmanceira, e eu gostaria~ 
neste momento, de fazer algumas colocações~ Evidei:J.temente, não 
pretendo. de maneira nenhuma, colocar-me na posição de critico 
quanto a atitudes de companheiros que têm suas razões de <miem 
pessoal. 

Ninguém desconhece que o Brasil, a partir de 1• de janeiro, 
debaixo de um clima de otimismo, de esperança.. tem um novo <Jo.. 
vemo. E o Presidente Itamar Franco, demonstrando uma perfeita 
identidade com o novo Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
apressou-se inclusive em mandar o nome do candidato ao Banco 
Central. o economista Pér.iio Arida, para ser submetido, de acordo 
com o texto constitucional~ ao crivo da Comissão de Assuntos 
Econômicos. E esta Casa.. numa reunião memorável daquela ~ 
missão, conferiU ·ao economista P&sio" Arida a unanimidade dos 
seus sufrágios. A partir daí, obviamente, seu nome veio a plenário 
e está aguardando ahl o dia de boje o mcmento decisivo da vctação. 

Sr. Presidente, é preciso que fique~ claro que os Senadores 
aqui presentes têm consciência da importância desta Casa no mo
mento em que estamos vivendo. Sabemos que temos um compro
misso de votar, em razão dos nossos mandatos, prinçipa.lmeDle 
numa convocação extraordinária. Mas isso, Sr. Presi4entc, 6 ore
trato da..J:ealidade. Não adiantaria nenhum Senador tentar dar uma 

versão p>rqUe a realidade está diante dos nossos olhos. 
O que importa neste momenJ.o- e faço isso, Sr. Presidente, 

rendendo-lhe uma grande homenagem - é o nosso testemunho, o 
testemunho dos .. seus colegas diante do seu posicionamento. Mais 
uma vez. V. Ex• ieafli'Ill3. a verticalidade do seu comportamento na 
Presidência desta Casa. 

Não só na reunião da Lidetança. mas também agora temos 
testemunhos- vivos do seu comportamento. V. Ex• _ _tem lu_taQo de-_ 
-nodadamente pua que venhamos a alcançar o quorom, numa ati
tuch! que o enaltece perante os seus colegas. E maiS:-aiilda. essa 
atitude tem que ser proclamada. Sr Presidente. para que alcance 
também a repm:ussãO na mídia nacional. 

V. Ex• agiu como um Presidente que enobrece es:la Casa. 
LamentaveJmen~. se não pudermos realizar a votação. isso há de 
ficar aqui registrado, e filio-me à" esteira dos pronunciamentos do 
Senador Pedro SilllOil, do Senador José Fogaça. do Senador Jonas 
Pmheiro e de tantos outros colegas que não tiveram dúvida ner.bu
ma em prestar esse depoimento. E há até uma razão que quero jus
tificar: V. Ex• desceu da sua cadeira presidencial para se dirigir a 
colegas num apelo que não diminui em nada a Presidência. pelo 
contrário, eleva o Sr. Presidente, porque teve o discernimento polí
tico de perceber a bOta que estamos vivendo. 

Portanto, a Bancada do PFL está aqui presente. nio só na 
pessoa do seu Lider como também nas dos seus integrantes. E nes
te instante, Sr. Presidente, há de ficar registrada, para que ninguém 
tenha dúvidas de seu com}X)rt.amento, a atitude que V. Ex• tomou, 
enobrecendo essa cadeira e, tm.lito mais ainda. fazendo com que os 
seus colegas lhe tenham permanentemente solidariedade _e admira
çio. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência 
solicita aos Srs. Senadores que venham ao plenário. 

A Presidência vai iniciar a ~o da matéria: a indica
çio para Presidente do Banco Central do Sr. Pérsio Arida. 

A Presidência agradece sensibilizada as referências que 
aqui foram feitas à sua atuação. Deve dizer que nada mais está fa
zendo senão cumprir com o seu dever institucional. Acima de 
qualquer interesse pessoal, político- partidário. estão os futeresses 
da Nação. 

Neste instante. no plenário do Senado Federal. está em dis
cussão um assunto umbilicalmente ligado à economia nacional. 
qual seja a escolha do novo ~sídente do Banco ~ntraL Lembro 
aos Srn. Senadores a atual cooj.lntum internacional, sobretudo no 
que se relaciona à c::rise que eclodiu no México, com repercussões 
negativas, inclusive na Bolsa de Valores de diversos países latino
americanos, como nas Bolsas de Valores de São Paulo e do Rio de 
Janeiro, que, durante o dia de ontem. tiveram uma queda substan
cial em face das OCOIIi:nclas do México. 

~ PQrtanto, a decisão que o Senado Federal tomará nesÍe ins· 
tante ~ de suma importância. Neste momento, temos que agir com 
patriotismo e com espírito público. 

- Solicitamos, portanto. aos Srn. Senadores que venham ao 
plenário para que possamos dehõerar a respeito dessa matéria de 
alta relevância nacionaL 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Sr. Presidente. peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra a V. Ex•. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-Mr. Para discutir. Sem re
visão do <nador.)- Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores. o parecer 
da Comissão de Assuntos Econôm.icos analisa a Mensagem n° 
376. de 1994. de autoria do Sr. Pre•iderae da Repdblica, que sub
mete à consideraçio do Senado Federal o nome do Dr. Pér.iio Ari· 
dã pam exercer.! Presidência do Banco Central do Brasil. 
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O parecer recebeu o apoio da maioria absoluta dos mem~ 
bros daquela Comissão, pelo currlculum, pelo prestígio que tem o 
Dr. Pérsio Arida, tanto em nível nacional quanto em nível interna~ 
cional. 

É um homem cujo wrriculu:m vitae indica ser ele PhD em 
Economia pelo Massachusetts Institute of Technology, Cambrid
ge, EUA; Membro do Institute for Advanced Study, Princeton, 
EUA: Membro do Wilson Center, Smilhsooian Institution, Was
hington, EUA: ProfessO< da PUC- RJ: e ProfessO<daFEA- USP. 

Também já exerceu inúmeros cargos de projeçãO nacional, 
tendo sido Se=tári9 de Coordenaçio EcoDômica e Social da SE
PLANe Diretor da Area Bancária do Banco Central do Brasil 

Diante do exposto. a Comissão de Assuntos Econômicos in~ 
forma que S. S' tem todo o gabarito para exercer a alta função de 
Presidente do Banco Central do Brasil no Governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 

Portanto, tendo parecer favorável; esperamos que o Senado 
Federal vote, ainda boje, a sua indicação, com o apoio da maioria 
desta Casa. Tenho a certeza de que estaremos dando uma colabo
ração impm!;Cindível para que o Governo Fernando Henrique Car
doso, instalado no dia 1° de janeiro, tenha iniciO imediato com a 
posse do novo Presidente do Banco Centxal, após a aprovação pelo 
Senado Federal. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço a palavra 

para discutir. - --
0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra 

o nobre Senador Ney Suassuna. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para discutir. Sem 

xevisio do orador.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, hoje. re
peti várias vezes que uma forma de votação é a ausência do Plená
rio. Concordava, há pwcos minutos, com alguns companheiros 
que essa em uma forma de votação. mas estou presente e irei vo'tar 
em virtude do apelo pessoa.! do Presidente da Casa, Senador Hum
berto Lucena. Como paraibano, sei da injustiça que o ilustre Presi
dente está sofrendo, e acOOto que só mesmo o grandioso espírito 
público de S. Ex' é que poderia fazer um apelo desses. Por isso. 
estou presente à votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua em 
discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavm, encerro a discussão. 
A Presidência solicita. mais uma vez, aos Srs. Senadores 

que venham ao plenário para inicia.tmos o-piocesso de índicação 
do Sr. Presidente do Banco Centrai, o Sr. Pérsio Arida. 

Peço aos Srs. Senadores que orupem. seus lugares. Vamos 
passar à votação da matéria, já que foi encetTada a discussão. 

Peço aos Srs. Senadores que ainda não estão neste recinto 
que venham ao plenário. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra a V. Ex•. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela O<dem. 
Sem n:visão do orador.)- Sr. Presidente. a Mesa poderia -informar 
quantos Senadores jã se encontram em plenário? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Posso infor- · 
mar a V. Ex• que há na Casa 56 Srs. Senadores e. em plenário, no 
momento, 38 Srs. SenadOteS. 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela O<dem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex' a 
palavm, nobre Senador. • 

Q_ SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB-AL. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero comunicar 
que o PSDB está m_ajoritariamente presente neste plenário. Todos 
os Srs. Senadores do PSDB que se encontram em Brasília estão 
presentes aqui. . 

O meu Partido, que tive a honra de representar ontem na 
reunião de Líderes, é testemunha do e'sfQrÇO de V. Ex• no sentido 
de que as votações se processem nesta Casa, não somente a indica
ção de autoridades, mas também as outras que estão pendentes. 
como· é o caso da Lei de Concessões e a Lei da Deputada Rita Ca
mata. que restringe em 6S% da receita líquida dos Estados as des
pesas COlO funcionários públicos. 

O PSDB é testemunha de que V. Ex• coloca os ínteresses do 
Brasil acima de quaisquer outros. O PSDB do Senado, que sempre 
esteve solidário a V. Ex•. também é solidário ao País, exige do Se
nado que cumpra o seu papel e que. portanto, vote as matérias em 
pauta. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência 

solicita aos Srs. Senadores que ainda não estão em plenário que 
venham a este recinto, para apreciarmos matéria de alto interesse 
nacional. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra a V. Ex•. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PPR-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, penso que está mais do 
que claro o esforço que V. Ex• faz, neste momento. para obtenção 
do quorum necessário para estã--vótaçãõ: Mas percebo que. a cada 
momento que se espera - e todos sentimos que estamos esperando 
ínutilmente -. vai-se criando um clima de derrota.. se não chega
rem os 41 Senadores. Não é questão de dCITOta ou de vitória mas. 
sim, de afi11Dllção pessoal de cada Senador. Pensamos que ao Se
nado cabe escolher com a maior urgência - em qualquer país do 
mundo é assim - o Presidente do Banco Central pois a estabilida
de eronômica sempre está vinculada à presença do titular efetivo 
desse órgão. Outros Senadores entendem que não, Sr. Presidente. 

• Creio que a liberdade que respeitamos é a liberdade para 
acertar e para criar. ninguém é dono da verdade. Pensamos que es
tamos fazendo o cone to, enquanto outros insistem - e-tOdos sa
bem, porque há uma posição ostensiVa no café do Senado - em 
obstruir. 

Creio que V. Ex• não tem outra alternativa a não ser colocar 
em votação e resolver esse problema. 

O SR. NELSON WEDEKIN -Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex' tem a 
palavra pela oniem. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT -SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, solicito a V. Ex• que. por in
termédio da assessoria da Mesa, proceda à contagem. porque te
nho a nítida impressão de que agora estamos com 40 ou 41 Srs. 
Senadores. com a chegada do nobre Senador Dirceu Carneiro. 
Considero que estamos, e todos aqui já fizeram referência a isso, 
diante de um momento muito importante para o nosso Pais. 

Deixo regiStrado, daramerite; - que -respeito-a pOsição dos 
meus colegas que estão fazendo obstrução. 

Quero dizer bem claramente, pois é importante fazê-lo ago
ra - e se este momento tem alguma importância, é necessário que 
digamos com alguma antecedência·, que apesar de todas as refe
rências aqui feitas. do depoimento, do testemunho de vários Cole
gas nossos do empenho de V. Ex• para que seja aprovado o nome 
do Presidente do Banco Central. Dr. Pérsio Arida. e o nome do Di· 
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retor, um empenho notável, um empenho ostensivo, que não co
meçou ontem, mas no fmal do ano, ainda assim, amanhã. uma boa 
parte da imprensa brasilein vai dizer que a responsabilidade - se 
não houver a votação-. infelizmente, terá sido de V. E_x_•._ 

Estoo aqui até em respeito a V. Ex•.Welizm~nte, se se per
guntar a cem brasileiros como é que se deu o famigeraQo episódio 
dos calendários --em virtude da informação que rol passada pela 
grande imprensa nacional tJ.UC, neste caso, ao invés de infonnar, 
desinforma- os cem brasileiros responderão que V. Ex•, durante a 
campanha eleitoral, encomendou calendários e os_di..stribui~ para 
os eleitores do seu Estado, o que todos nós sabenloS-qUe-não e vêr
dadeiro. 

Quero dizer, em outras palavras, que têm boa dose de_ razão 
esses Senadores que estão fazendo obstrução, porque muitas vezes 
todos nos sentimos impotente~ diante das versões qUe são passadas 
para a opinião pública nacional. Costuma-se dizer que neste Pais 
não existe exatamente uma opinião píblica. mas uma opinião pu
blicada. 

Lamento dizer que. apesar de todo o esforço e empenho de 
V. Ex•, por todos aqui reconhecido. ainda assim. para uma boa 
parte da imprensa, se não votarmos os nomes do Dr. Pé_rsio Arida 
e do Oiretor do Banco Central, infelizmente, a responsabilidade 
cairá Sobre V. Ex•. 

Se quisermos ajudar e ser solidários coni V. Ex•. a meu juí
zo devemos fazer exatamente o contrário: votar os nomes do Presi
dente e do Diretor do Banco Central e até !ias outras autoridades 
neste momento. _ 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (l!umberto Lucena)- Vamos passar 

à votação da matéria. 
Peço aos Srs. Senadores que ainda nãl) estão presentes que 

venham a este plenário. 
Vai-se passar agora à votação. por v~)ttl st.•creto, da indica

ção do Sr~ Pérsio A rida, pelo Senhor Presidel'!tc r..W República, para 
a Presidência do Banco Cen,t_ra.l. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(PrOCede-se à voução.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES 

Affooso Camargo-;...; ·Airton Oliveira - Amir Lando - Beni 
V eras- Carlos Lyra- Chagas Rodrigues- Couúnho Jorge- Da· 
rio Pereira- Dirceu Carneiro- Eduardo Suplicy- Elcio Alvares
Eva Blay- FemandC'I Bezerra- Guilherme Palrrieira---Hugo Na
poleão- Jacques Silva- Ja.rbas Passarinho- João Calmon -João 
França _,Joaquim Beato- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro -Jo
saphat Marinho- José Alves- José Foga<,:a- ]\)Sé Richa- José 
Sarney- Julio Campos- Lourival Baptista- Mauro Benevides
Nelson Carneiro - Nelson Wedek.in - Ney Suao;suna - -Odacir Soa
res -Paulo Bisol- Pe<ho Simon -Raimundo Lira- Twtonio Vilela. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Todos os Srs. 
Senadores já votaram'? (Pausa.) 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr.- Presidente. peço a 
palavra pela ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra 
o Senador J~as Passarinho. _ _ 

O SR. JARBAS PASSAR1NHO (PPR·PA. Pela ordem. 
Sem revisão do-orador.)- Sr. Presidente, tenho a impressão de que 
se o nosso colega Joaquim- Beato não tiver ainda a indicação do 
seu nome nu painel. deve ser contado como presente para quo-
rum. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Pois não. En· 
cerrada a votação. 

Vamos passar ao resultado: Votar<!ID Snvt 36 Srs. _S_enãdo-

''"' e NÃO 3. 
Houve 1 abstenção. 
Total de votos: 40. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 
O SR • .JÚ!-10 CAMPOS - Sr. Presidente. peço a palavra 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex• tem a 

palavra. 
0 SR. JÚLIO CAMPÓS (PFL-MT. Pela ordem. Sem n:vi· 

são do orador.)- Sr. Presidente,três Senadores ainda não tomaram 
posse. Estamos com 78 Srs. Senadores emp::~ssados e há 3 vagas 
no Senado. 

_ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Mas o quo· 
rum regimental é cala~ ladO na base de 81 Srs. Sénãdores. portanto 
a maioria absoluta é de 41. 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Mas não temos 81 Srs. Senado
res, temos 78 empossados na Casa. Acredito --que ó qUoru-'m- teria 
que baixar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 47 

MENSAGEM N' 393. DE 1994 
. Escolha_ de Autoridade 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 
art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão. em turno único, do Par_ecer n° 330. de 1994. da 
ComiSsão de Assuntos Econômícos sobre a Mensagem n° ~93, de 
1994 (n' 1.186194. na origem). de 21 de dezembro de 1994,i>ela 
qual o senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Francisco L_afaiete de Pádua Lopes. 
para exercer o cargo de Diretor do Banco Central do Bra-sil. 

A apreciação fica sobrestada nos termos regimentais. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - As matérias 

dependemo de votação ficam adiadas e aquelas que dependerõ. de 
instruÇão ficam sóbrest.adas. nos termos regimentais. 

São os seguintes os itens adiados: 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375. VIl!. d9 Regimento httemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 44. de 1993 (ri0 250/93 na-Câmara do,s Depu~dos), que aprova 
o ·ato que renova a permissão da RADIO INDEPENDENTE 
LTDA. para explorar se:rviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul. 
tendo --

PareCeres. proferidos em Plenário, em subsútuição à Comis
são de Educação: 

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

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

-2-
PROffiTO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 45. DE 1993 

(lncluído.em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIl!. do Regimento httemo) 

Votação, em turno 11nico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1993 (n' 253193, na Câmara dos Dep~tados). que aprova 
o ato que renova a concessão outorg~da à RADIO CAPINZA.L 
L TOA. para explorar serviço de radiodifusão sonOra em onda mé
dia na Cidade de Capinzal. Estado de Santa Catarina. tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição ã Comis
são de Ed~cação. 
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- 1° pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando. fa
vorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinhefro. 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~N"46, DE 1993 

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

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 46. de 1993 (n° 248193. na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO FRA lERNI
DADE LTDA. para explorar serviço de radiodifus_ão_ soneira em 
freqüencia modulada na Cidade de Araras, Estado de São Paulo, 
lendo 

Parecer, proferido em Plenário. em substituição à Comissão 
de Educação: ~ 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Alvaro Pacheco, 
faVorável ao projeto~ 

- 2° pronunciamento: Relator. Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIVv N" 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 
... . • art. 375. vm. do Regimento lnremo) 
Votação, ein rumo único; do PrOjeto de Decreto Legislativo 

n• 48. de 1993 (n• 264193. na Cãmar;a doo Deputados~ que aprova 
o ato que renova a permissão da RADIO JORNAL 00 BRA~~ 
LTDA .• para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulãda na Cidade do Rio de Janeiro. Estado do Rio de-Ja
neiro, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
MeUo. em substituição à Comissão de Educação: 

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

dimentos concernentes à proposição. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49. DE 1993 

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

Votação, em turno úliico~-do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 49. de 1993 (n• 273/93, na Cãmar;a dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da RADIO LITORAL L TOA. para 
explorar serviço de radiocHfusão sonora em freqllência modulada 
na Cidade de Osório, Estado do Rio_ Grande d_o Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, eni substituição à Comis
são de_ Educação. 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo
rãvel ao projeto~ 

- 2° pronunciamento: Relator. Senador Ney Maranhãc:>. 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à prQIX>
sição. 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decteto J,..egis~vo 
n• 50, de 1993 (n• 277/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a outorga deferida ao SISTeMA NOVA ERA 
DE COMUNICAÇÃO L TDA .. para explorar s!llViço de radiodifu-

são sonora em onda média na Cidade de Borraz6polis, Estado do 
Paraná., tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
José Eduardo, em. substituição à Comissão de Educação. 

-7- . 
PROJÉTO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

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

Votação, em turno único, -do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 52, de 1993 (n° 246193, na Câmara dos Deput!!dos). que aprova 
o ato que renova a concessã.o outorgada à RADIO GRANDE 
LAGO LIDA. para explorar senriço de radiodifusão sonora em 
~onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, rendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substirni
ção à Comissão de Educação: 

- 1° pronunciamento: Relator. Senador N.:~y Maranhão: 
- zo pronunciamento: Relator: Senador Affonso Ca.maxgo, 

pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos do 
~ - art. 375, Vlli. do Regimento Interno) 

Votaçã.o, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 55, de 1993 (n• 267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que reilóva a concessãõ' ôUtorgada à PAQUET Á EMPREEN
DIMENI'OS L TOA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 

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

Votação, em ttlmo único, do ProjelD de Decreto Legislativo 
n• 7, de 1994 (n°308/93, na Câmanl d9s Deputados), que aprova o 
ato qu'e renova a ootorga deferida à RADIO CULTURA DE TIM
BÓ LIDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Timb6, Estado de Santa Catarina. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Meirn Filho, em substituição à Comissão de Educação. 

-lO-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"9, DE 1994 

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

Votação, em tumo único. do ProjelD de Decreto Legislativo 
n• 9. de 1994 (n• 301/93, na Câmanl dos De!'ltados), que aprova o 
ato que renova _a concessão _outorg~ à Rádio e tv Tapajós 
LIDA... para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de San tarem, Estado do Pará. tendo 

Parecer favotivel, proferido em Plei:iáriõ~ Relator: Senã.dor 
pirce_~ Ç~e_iro. em subs~fujç~ ~-Comissão_~ ~ducação. 

-11-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• lO, DE 1994 

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

Votação, e_m_tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 10, de 1994 (n• 297/93, na Câmanl dos Deputados). que aprova 
o ato que outorga permissão_ à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
exea1tar serviço de rn.diodifusão sonora em freqüência modulad:.;.:, • 
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com fms exclusivamente educativos. na Cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis. proferidos em Plenário, em substitui
ção ii Comissão de Educação. 

- 1° pronunciamento: Relator. Senador Joio França, favo
n\vel ao projeto; 

• ZO pronunciamento: Relator. Senador Moira Filho. pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes A proposição. 

-!l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" I!, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos t.e:rmoS -do 
art. 375, vm. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• I!, de 1994 (n' 265/93, na Cilmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada i S..A. Rádio Verdes Ma
res, pom explorar serviço de udiodifusio sonora em froqüência 
modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Cean\, tendo 

P&I<Cer favorável, proferido em Plenário, RelatO<: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição i Comissão de Educ:ação. 

-13-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12. DE 1994 

(Incluído em <lidem do Dia nos termos do 
art. 375, vm. do Regimento Intemo) 

Votação, em tu mo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 12, de 1994 (n' 319/93, na Cilmiiill dos Deputados). que aprova 
o ato que outorga. permissão ii Fundação Cultural Quzeiro do Sul 
para executar seiViÇO de radiodifusio sonora em freqíiencia modu
lada na cidade de Sorc:ICaba. Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Meira Filho, em substituição à Comissão de Educ:ação: 

- 1° pronunciamento: favorável ao projeto: 
~ zo pronundamento: pela regularidade dos atos e procedi

mentos concernentes à proposição. 

-14. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 18, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto dê Decreto Legislativo 
n• 1g, de 1994 (n' 252/93, na Cilmara dos i)ep?ados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada A RADIO ARAGUAIA 
L TDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda JJ16-
dia na Cidade de Araguaína. Estado do Tocantins. tCndo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substimição à Comissio de Educação. 

·IS. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19. DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 19, de 1994 (n' 254193, na Cilmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a. concessão ootorgada à TV TOCANTINS 
LIDA. par.t. explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Anâpolis, Estado de Goiás, tendo 

P= favoráve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição il Comissão de Educação. 

-16-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 

(Em regime de urgéncia, nos tetmos do 
art. 375, vm, do Regimento lnteinor 

Votação. em tnmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 23, de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos D~putac.ios), yue aprnya 
o ato que renova a concessão outorgada à RADIO MONTANIIE-:S 
DE BOTELHOS LIDA. para explorar serviço de radiodifu~ão <;o
nora em onda Inédia na Cidade de Bote lhos, Estado de Minas Ge· 
rals, tendo 

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

. 17. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 24. DE 1994 

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

Votação. em [UmO único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 24. de 1994 (n° 328193. na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato _que outorga permissão à Fundação de Ensino Superior do 
Vale do Sapucai para executar serviço de radiodifusão sonora em 
frcqüência modulada. com fms exclusivamente educativo~. na Cl· 

dade de Pouso Alegre. Estado de Minas Gerais, tendo 
Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: St'nadnr 

Lucídio Porte lia, em substiruição à Comissão de Educação. 

-18-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 62. DE 1993 

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

Discussão, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 62, de 1993 (n' 268/93, na Cilmiiill dos Deputados), que 
a-prova o ato que renova a concessão outorgada à SOCIEDADE 
RADIO VILA REAL L TDA., piiill explornr serviço de radiodifu· 
são sonora em onda média na cidade de Cuiabá. Estado de Mato 
Grosso. (Dependendo de pai<Cer da Comissão de Educação.) 

-19-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 64, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 64, de 1993 (n• 275/93, na Cilmara dcs Deputados), que 
aProva ·o ato que renova a concessão outo~Eada à SOCIEDADE 
RADIO EMISSORA PARANAENSE S/ A piiill explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Lon· 
drina, Estado do Paraná. (Dependendo de pai<Cer da ComissãO de 
Educação.) 

-2fl. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVQN"69, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati~ 
vo n• 69, de 1993 (n' 313/93, na CânJara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à RADIO MARIANA L TDA. 
para explorar seiViço de radiodifusão sonora em freqüência modu~ 
!ada na cidade de Mariana. Estado de Minas Gerais. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação.) 

·21-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 8, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
2!t.375, vm. do Regimento Interno) 

Discussão, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 8, de 1994 (n' 303/93, na Cilmara dos Deputados), que apro
va o ato que reriOva a permissãO outorgada à RÁDIO CULTURA 
DE PAULO AFONSO LTDA, para explorar serviço de radiodifu· 
são sonora em freqüência modulãda na cidade de Paulo Afonso. Es
tado da Babia (Dependendo de parecer da Comissiic de Educação.) 
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-22-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 20, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nOs tennos do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do ProjetO de Decreto Legislati
vo n• 20, de 1994 (n• 266193, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Nova Terra 
de Radiodifusão Ltda .. ablalmente denominada Rede Fênix de Co
municação Ltda., para explorar serviço de radicxlifusio sonora em 
freqüência modulada na Cidade de São José dO$ Pinhais, Estado 
do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-23-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1994 

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

Discussão. em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo· n• 21. de 1994 (n° 292/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão da FM RADIO INDE· 
PENDENTE DE ARCO VERDE LTDA., parn explorar serviço de 
radiodifusão sonora em fn:qüência modulada na Cida4e de Arco
verde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de parecer da Comis-
são de Educação.) ·-· 

-24-
PROJETO DE· DECRETO LEGISLATIVO N" 26, DE 1994 

(Incluido em Otdem do Dia nos tennos do' 
art. 375, VIIL parágrafo único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 26, de 1994 (n• 344/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO CAMPOS OOU· 
RADOS FM L TOA. para explorar serviço de radicxlifusão sonora 
em freqüência modulada na Cidade de Medianeira.. Estado do Pa
raná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educaçã«.) 

-2S. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 39. DE 1994 

tlncluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, vm, do Regimento lllterno) 

Discussão, em blmo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 39, de 1994 (n• 2%/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à. Rádio Serra Negra FM 
Llda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-26. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 45. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 336. b. do Regimento In"'mo) 

Votação. em rumo único, do Projeto de Decreto Legi<>lativo 
n° 45, de 1994 (n° 222192. na Câmara dos Deputados). que aprova 
o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assi~do em 
Lisboa. em 16 de dezembro de 1990. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Josapbat Marinho, em substituição à Comissão de Rt'laçi'es Exte
riores e Deresa NadooaL 

-27-
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO 

DELEIOO SENAOO N" 179. DE 1990 
(Em regime de ur~ncia, nos termos do 

art. 336, 'b"', do Regimento Interno) 

Votação, -em rumo único, do Substibltivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n• 179, de 1990 (n• 202/91, naquela 
Casa), de al!!Qria do Senador Fernando Hellrique Caniooo, que dis
põe sobre o regime de prestação de serviços públicos pela iniciati· 
va privada. previsto no art 175 da Constituição. e regula a 
concessão de obra piblica, tendo 

- Parecer proferido em Plenário, Reiator: Senador José Fo
gaça, em substituição às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e de Assuntos Ec:ooômicos, favorável ao Substitutivo 
da Câmara. com requerimentos que apresenta. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Serviços de In
fra·Estrulura) 

-28-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 5. DE 1991 

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

(framitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n• 233, de 1993, e Projeto de Lei do Senado n• 20. de 1992) 

Votação, em rumo único. do Projeto de Lei da Câmara n° 5, 
de 1991 (n° 4.796/90, na Casa de origem), que dispõe sobre o tra
balho nommo e dá outras providências, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário. em substitui· 
ção às Comissões 

-de AS511ntos Soáais. Relator: _Senador Coutinh~) Jorge. 
favorável, nos termos do substibltivo que apresenta: e 

- Assuntos Econômicos, Relator. Senador Mansuetü d<' 
Lavor, favorável nos termos do substiwtiveo apresentado em Ple
nário. 

-29-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 233, DE 1993 

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

(framitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n° 5, de 1991. e Projeto de Lei do Senado D0 20. de 1992) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei da Cânw'a n° 
233, de 1993 (n• 3.126192. na Casa de origem), que acrescenta§ s• 
ao art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, integrando ao 
salário, para todos os fms, o adicional nob.Jrno pago babitualmen~ 
te. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais.) 

-3(). 

PROJETO DE LEI 00 SENAOO N• 20, DE 1992 
(Em regime de urgência, nos termos do_-

art. 336, '~".do Regimento Interno) 

(framitando em conjunto com os Projetes de Lei da Câma
ra n•s 5,de 1991,e 233, de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado D0 

20, de 1992,'de autoria do Senador Nelson Wedek.in, que dá nova 
redação ao art. 73 e seu § 2°, da Consolidação das Leis do Traba
lho- CLT. (Dependendo de parecer da Comissão de AssunrosSo· 
ciais.) 

-31-
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N• 117. DE 1994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara D
0 

117. de 1994 (no 4.151/93, na Casa de origem), que altera disposi
tivos do Decreto-Lei o0 227, de 28 de fevereiro de 1967. (Depend
endo de pareceres das Comissões de __ Assuntos Sociais e dt" 
Serviços de ln~·Estrutur~.) 
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-32-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 136, DE 1994 

(lncluido em Ordem do Dia nos teri:nos do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único-. do Projeto de Lei da Câmara n° 
136, de 1994 (n• 4.801194, na Casa de origem), que cria e transfor
ma, no quadro permanente de pessoa da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6 .. Região~·os cargos que fueDCiona -eâá 
outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição. Justiça e Cidadania.) 

-33-
0FÍCIO N" S/72, DE 1994 

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

Oficio 0° snz. de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
C~ntral, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Let!Ãs 
Financeiias do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, destina
das à liquidaçiio de precatórios judiciais. (Dependendo de parecer 
da Comissão de AssuiJ.toS Eoonômicos.) 

-34-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• I 22, DE I 993 

(Em regime de urgência nos termos do 
art. 336, c. do Regimento Interno) 

(framitando em conjmto com o Projeto de Resolução n° 
94, de 1994) -

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Resolução o0 

122. de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a 
Comissão de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres 
das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Dire
tora.) 

.Js-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N'' lJ4, DE 1994 

(Em regime de urgência nos tennos do 
arL 336, "c", do Regimento Interno_) 

(framitando em conjunto com o Projeto de 
Resolução n• 122. de I 993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução no 94, 
de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge, que altera o Regi
mento Jnterno do Senado Federal, lnD.sformando a Comissão de 
Educação em Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. (De
pendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e Diretora.) 

-36-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 13. DE 1991 

-COMPLEMENTAR 

Votação, em turno únic-o, ôo Projeto de Lei da. Câmara n() 
13, de 1991- Complementar (n° 223/90- Complementar, ila Casa 
de origem), que regulamenta o§ 2°do art. 171 da Constituição Ft>
deral, dispondo sobre a edição e o processo legislativo da~ medi
das provisórias preViStaS no art. 62 da Cons.tituíção Federal. e dá 
outras providências, tendo 

Pareceres, sob n•s 49 e 88, de 1991. da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1° pronuncia

mento: favorável ao Projeto; Com as Emendas de n°s I a 4- CCJ, 
que apresenta; 2° pronunciamento: contrário às Emendas de n°s 5 
a I 7, de Plenário. 

-37-
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 125,DE 1991 

-COMPLEMENTAR 
(Tncluido em Ordem do Dia nos termos do 

arí. I 72, I, do Regimento Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Lei da Câmara n" 
125, de 1991- Complemenw- (n• 60/89-Ccmplemenw-, na Casa 
~e onge_m)_, que disciplina os limites das despesas com o funciona
hsmo pubhco, na fonna_do art. 169 da G?nstituição Federal,tendo 

_ _ _- Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Co
m.lSsão de Assuntos Econômicos,. Relator. Senador Meira Filho 
1° pronunciamento: favorável ao Projeto;-2° pronunciamento; 
favorável à emenda de Plenário. (Dependeildo de parecer sobre as 
emendas apresentadas perante a Comissão.) -

- -3S.-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 27, DE I 99 I 

-COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
27, de 1991- Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor: que regulamenta o § 3° do art. 192 da Constituição Fedeml, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos e dá outras 
providências, tendo ' 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição ã Comissão de Assuntos Econô· 
m.icos. 

São os seguintes Os itens que tiveram sua apreciação sobres
tada: 

-3!1-
PROJETO DE LEIDA CÂMARAN" 151, DE 1992-

(lncluido em Ordem do Dia nos termos do 
art. I 72, I, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
!51, de 1992 (n• 1.002. na Casa de origem), que dispõe sobre a ex
tinção da contriblição sindical a que se referem os arts. 578 a 591 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n• 5.452, de I • de maio de I 943 e dá outras providências. tendo 

Parecer proferido eni Plenário, Relator: Senador Eduardo 
Suplicy. favorável ao Projeto, com emendas n"s 1 e 2, que apre
senta, em su!Js;tituição à Comissão de Assuntos Sociais. (Depend
endo de parecer sobre a emenda n° 3, de Plenário.) 

-4(1. 
PROJETO DELE! DO SENADO N"232.DE 1991 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos do 
art. 254, parágr.úo ónico, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei do Senado n° 
232. de 1991. de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que autori
za o Poder ExecUtivo a defmir as terras indispensáveis à preserva
ção ambiental, integrantes dos bens da União e dos Estados, na 
forma do art. 23, VI e Vll. combinado com o art. 24. VI. da Çons
tituição Federal. tendo 

Parecer contrário, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ronan Tito, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

-41-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" I I, DE I 994 

-COMPLEMENTAR 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° -

11. de 1994-Complementar, de autoria do Senador Marco Maciel, 
que dispõe sobre fontes de recurs_os do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS, e dá outras providências, tendo 
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Pa=:er sob n'227, de !994da Comissão de 
- Assuntos Econômicos, favorável ao Projeto com emen

das I e 2-CAE, que apresenta. 

-42-
PROJETO DELE! DO SENADO N"73, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães. que dispõe sobre 
isenção do imposto de renda para bolsas de estudos de médicos re
sidentes e remuneração de esrudantes em estágio para complemen
tação de esllldos universitários. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Ecooômicos.) 

-43-
MENSAGEM N' 314, DE 1994 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer n° 237, de 1994, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n' 314, de 1994 (n' 899/94, na origem), de 24 de oulllbro de 1994, 
pela qual o Senhor Pn:sidente da Re~blica submete A deliberação 
do Senado a escolha do Senhor VALDIR RIGHE'ITO, para exer
cer o cargo de Ministro Togado do TnOunal SuperiOC do Trabalho. 

-44-
MENSAGEM N" 349, DE 1994 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único. do Parecer n° 236, de 1994. da 
Comissio de Constimição. Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n' 349. de 1994 (n' 991/94, na origem), de II de junbo de 1994, 
pela qual o Senbor Presidente da República submete à deliberaç3o 
do Senado a escolha do Senhor EDSON RODRIGUES-CHAVES 
para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo 
de Defesa Económica. 

-45-
MENSAGEM N' 372, DE 1994 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em rumo único, do Parecer n° 311, de 1994, da 
Comissão de Assuntos Econômicos sobre a' Mensagem n° 372, de 
1994 (n' 1.093/94 , na erigem), de I' de dezembro de 1994, pela 
qual o Senbor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senbor EDGARD LINCOLN DE PROEN
ÇA ROSA, para ocupar um dos cargos de Conselheiro Adminis
trativo de Defesa Econômica. 

-48-
MENSAGEM N' I 02, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Disrussão. em rumo único, do P~ da Comissão de Re
lações ExteriOteS e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 102. de 
1994 (n' 135/94 , na origem);- de 21 de fevereiro de 1994, pela 
qual o Senbor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senbor RONALD LESLIE MORAES 
SMALL, Ministro de Priineira Classe da Camira de Diplomata, 
para. cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil jun~ 
to ii. Comunidade da Austrália. exercer a função de Embeixador do 
Brasil junto à Nova Zelândia. 

-49-
MENSAGEM N'178, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Díscussão. erri tUrno úriiOO, do Parecer da Comissão ·de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 178. de 

1994 (n' 325/94, na origem), de 26 de abril de 1994, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senbor BERNARDO DE AZEVEDO BRITO. Minis
tro de Primeira ~sse da Caneinl de Diplomata. para. cumulativa
mente com a função de Embaixador do Brasil junto à República da 
Fínlândia, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica da Estónia. 

-56-
MENSAGEM N' 192, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 192. de 
1994 (n' 375194, na origem), de 23 de maio de 1994, pela qual o 
Senhor Presídente da República submete A deliberação do Senado 
o nome do Senhor BERNARDO PERICÁS NETO, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente 
com a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bélgica, 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Grão Ducado 
de Luxemburgo. 

-51-
MENSAGEM N" 218. DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turnO único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 218. de 
1994 (n' 422194. na origem), de 3 de junbo de 1994, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberaçã.o do Senado 
nome do Senbora THEREZA MARIA MACHADO QUINTEL
LA, Minístra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata. para, 
cumulativa~te com a função de Embaixadora do Brasil junto à 
República da Ausrrift;. exercer a furi.ção de Embaixadora dO Brasil 
junto à República da Eslovênia. 

-52-

MENSAGEM N" 225, DE 1994 
Escolha de Chefe de Missão Dlplornãtica 

Discussão. em tumo único,- do P~ da Comissão de Re
laçõeS Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 225, de 
! 994 (n' 447/94, na origem), através da qual o Presidente da Re
pública su~te A deliberação do Senado a escolha do nome do 
Senbor JOAO TABAJARA DE OLIVEIRA. Ministro de Primeira 
Classe. da Carreira de Diplomata. para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República de Cingapura. 

-53-

MENSAGEM N' 2S7, DE 1994 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

DisCUssão, e-m tum o único. do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 257. de 
1994 (n' 527/94, na origem), amvés-da qual o Presidente da Re
pública submete à deli\><ração do Senado o nome do Senbor JOR
GE SALTARELLI JUNIOR. Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto ii. República do Senegal. 

.,54-

MENSAGEM N" 264, DE 1994 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão. -em- turno único. do Parecer da Comissãc de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 
264, de 1994 (n' 552'94, na origem), de 15 de julho de 1994, 
peJa qual o Senhor Presidente da Repúplica submete à deliber~-
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ção do Senado o nome do Senhor JOAO AUGUSTO DE ME
DieiS, Ministro de Primeira Classe da Caneira de Diplomata, 
para, cumnlativamente com a função de Embaixador do Brasíl 
junto à República Popular da China, exercer a função de Embai-
xador do Brasil junto à Mongólia. -

-55-
MENSAGEM N" 27 4. DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Disa.~ssão, em tumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 274, de 
1994 (n' 603/94, na origem), de 3 de agosto de 1994. pela qual o 
Senhor PI<:sidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor PAULO MONI'EIRO UMA, Ministro de Pri
meira Classe da Carreira de Diplomala, para. cuniulativamente 
com a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Tailân
dia, exercer a funçãó-ae Embaixador do Brasil junto ao Reino do 
Carnboja. 

-56-
MENSAGEM N" 278, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Discussio, em tumo úniCO, do Parecer da Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 

278, de 1994 (n' 643/94, na origem), através da qual o PI<:si
dente da República submete à deliberação do Senado o nome 
da Senhora VERA PEDROSA MARTINS DE ALMEIDA, Mi
nistra de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata. para exer
cer a função de Embaixadora do Brasil junto ao Reino dos 
Países Baixos. 

-57-
MENSAGEM N" 299. DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão. em rumo único. do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n'. 299, de 
1994 (n" 727/94, na origem), de 6 de setembro de 1994, pela qual 
o Senhor PI<:sidente da República submete à deliberação do Sena
do o nome do Senhoc RONALD LESUE MORAES SMALL. Mi
nistro de Primeira Classe da CaiTeim de' Diplomata, para, 
cumulativamente com a função de Embaixador do Bmsil junto à 
Comunidade da Austrália. exetcer o cargo de Embaixador do Bm
sil junto à Papua Nova Guiné. 

-58. 
MENSAGEM N' 300, DE 1994 

Escolha de Cbefe de Missão Diplomática 

Discussão. em turno único, do-- Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 
300, de 1994 (n' 728/94 , na origem), de 6 de_ ""!e)llbro de 
1994. pela qual o Senhor Presidente da RepúbliCa submete à 
deliberação do Senado o nome do Senhor _Ç/\RLOS EDUAR
DO DE AFFO NSECA ALVES DE SOUZA, Ministro de Pri~ 
meira Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente 
com a função de Embaixador do Brasil junto à Confederação 
Suíça. exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Prin
cipado de Liechtenstein. 

-59-
MENSAGEM N" 302, DE 1994 

Escolha de Cbefe de Missio Diplomática 

DiscUssão, em rumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 302, de 
1994 (n• 804/94 , na origem), de 29 de setembro de 1994, pela 

qual o Senhor Presidente da República submete à dehlleração do 
Senado o nome do Senhor ].JJlZ FELIPE DE LA TORRE BENI
TEZ TEIXEIRA SOARES, Ministro de Primeira Classe da Carrei
ra de Diplomata, para, cumulativamente com a função de 
Embaixador do Bruil junto ao Reino da Suécia, exercer a "função 
de Embaixador do Brasil junto à República da Letônia. 

-fiO-
MENSAGEM N" 310, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missio Diplomática 
Oiscussio. em turno único; do Parecer da Comissão de Re

lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 310, de 
1994 (n' 891/94, na origem), através da qual o PI<:sidenle da Re
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor SÉR
GIO DAMASCENO VIEIRA, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Guatemala. 

-61-
MENSAGEM N" 311, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão. em hiiDO único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa. Nacional sobre a Mensagem n° 311, de 
1994 (n' 892/94, na origem), através da qual o PI<:sidenle da Re
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor CAR
LOS ALFREDO PINTO DA Sll.. V A, Ministro de Segunda Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto a Barbados. 

-.62-
MENSAGEM N' 312, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missio Diplomática 

- Disrussão, em tu.mo único. do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 312, de 
1994 (n' 893/94, na origem), através da qual o PI<:sidento da Re
púbJica submete ii deliberação do Senado o nome do Senhor 
CLAUDIO MARIA HENRIQUE DO.couro LYRA, Ministro 
de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exe=r a fun
ção de E'mbaixador do Brasil junto à República Cooperativista da 
Guiana. 

-63-
MENSAGEM N" 313, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missio Diplomática 

Discussão, em rumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 313, de 
1994 (n• 894/94 , na origem), pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor JA
DIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, Ministro de Segunda Classe da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à Repdblica da Indonésia. 

-64-
MENSAGEM N" 316, DE 1994 

Escolha de Cbefe de Missão Diplomática 

Discussão. em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n' 316, de 
1994 (n' 908194 , na origem), pela qual o Senhor Presidente daRe
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor RU
BENS R!CUPERO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata. para exercer a função de Embaixador do Brasil juDio à 
República italiana. 
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-65-
MENSAGEM N"34S,DE 1994 

Escolha de Cbefe de Missão Diplomática 

Discussio, em rumo único, do Parecer da COmissão de Re
lações Exteriores e Defesa NacioDal sobn: a Mensagem n• 345, de 
1994 (n• 963/94 , na origem), pela qual o Senhor ~idente da Re
pública submete à delibernção do Senado o nome do Senhor AN
TONIO CARLOS DINIZ DE ANDRADA, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata, para exm:er a função de Embai
xador do Brasíl junto à República do Zimbábue. 

-66-
MENSAGEM N°359. DE 1994 

Escolha de Gtefe de Missão DiplomátiCa 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 359. de 
1994 (n• 1.037/94. na origem). de 22 de novembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à delibernção do 
Senado o nome do Senhor GERALDO AFFONSO MUZZL Mi
nistro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República Federal da Ni
g6ria. 

-67-
MENSAGEM N" 370, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem· n° 370. de 
1994 (n• 1.085/94 • na origem). de 30 de novembro de 1994. pela 
qual o Senhor ~idente da República submete ã delibernção do 
Senado o nome do Senhor CARLOS AUGUSTO REGO SAN
TOS NEVES. Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplo
mata. para, rumulativamente com o cargo de Embaixador do 
Brasil junto aos Estados Unidos Mexicanos, exercer a função de 
Em~ador do Brasil junto a Belize. 

-68-
MENSAGEM N• 375. DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Disrussào, em turno único", do Pa:rfleer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 375, de 
1994 (n• 1.118/94 , na origem). de 6 de dezembro de 1994, pela 
qual o Senhor ~idente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor JOSÉ NOGUEIRA I'!Liio, Ministro 
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativa
mente com a função de Embaixador do Brasil }!nto à República de 
Cuba. exen:er o cargo de Embaixador do Brasil junto à Antlgua e 
Barbuda. 

-li!I-
MENSAGEM N• 390, DE 1994 

Escolha de Cbefe de Missão DiplomátiCa -

DiscUssão, em tumo único, do-Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional soin a Mensagem D0 390. de 
1994 (n• 1.162/94 • na origem), de IS de dezembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à delibernçio do 
Senado o nome do Senhor CELSO LUJZ NUNES AMORIM Mi
nistto de Primeira Classe da Omeira de Diplomata, para exert::er a 
função Embaixador. Cbefe da Missão do Brasil junto às Nações 
Unidas. 

O SR. PRESID-NTE (Humberto Lucena) - Voka-se à lis-
ta de oradores. -

Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JúLIO CAMPOS (PPL-MT. Pronuncia o seguinte 
disanso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadon:s. todo país de ta
manho continental, cOmo o nosso, enfrenta o problema das comu
nicações. São precisps muitos recursos e investimentos nesse setor 
para resolvê-lo adeqriadameote. O grande escritor austriaco, Stefan 
Zweig. escreveu, no flm da década de 30, em BrasiL o Pais do Fu
mronosso desenvolvimento era., exatamente, a falta de vias de co
municação e de transporte. 

Nas d6cadas de 60 e 70, o País deu um passo giganl<sco 
para a solução dessa questão. Construiu e pavimentou estradas por 
todo o território nacional. dotando-o de uma extraordinária malha 
rodovi~a, integrancfo..o de Norte a Sul, de Leste a Oeste. Nas re-:. 
giões Amazônica e Centro-Oeste Norte, nos Estados de Malo 
Grosso, Pará. Amazonas, Rondônia, Acre e Tocantins. o gOverno 
rasgou rodovias federais importa.ntes. para integrar aquele '1nter
land" brasileiro l\5 demais regiões do País, principalmente às mais 
desenvolvidas. Assim. constituíram-se as grandes rodovias: Be
lém-Brasília. Brasilia-Cuiabª-' Cuiabá-Porto Velho. Porto Velho
Rio Branco, Porto Vefuo-Manaus. a Transamazônica e a 
Perimetral Norte. 

Mas o nosso tenitório é imenso. e muitas regiões da Ama
zônia e do Centm-Oeste ficaram sem vjas de comunicação, como 
a Bacia do Rio Tapaj6s e seus formadores, o Rio Teles Pires e o 
Jurema, que dividem tr€s Estados: Mato Grosso, Pará. e Amazonas. 
Compreende esta região mais de 30 municlpios, a maioria em 
Mato Grosso, com uma agricultura desenvolvida e potencial de 
expansão extremamente promissor. Mas encontra barreiras no es
coamento de sua produção, principalmente de grãos. 

Em vista disso, Sr. Presidente, lideranças políticas. empre
sariais e administrativas da Regiio iniciaram um movimento no 
sentido de abrir vias de comurúcação para lá. A Administração das 
Hidrovias da Ama.zônia Oriental - AHTh'IOR, realizou esrudo de 
um projeto técnico para Viabilizar o empreendimento, denominado 
''Hi<h:ovia do Rio Tapajós": Chegou-se assim à conclusão de que a 
melhor alternativa seria estabelecer o transporte fluvial, através 
dos ~ios Teles PireS~ Jurema e Tapaj6s. desde o Mato Grosso até a 
cidade de Santaiém; no" Pará. já às margens do Rio Amazonas. E 
daí para•o Oceano Atlântico. Este é o meio de transporte mais ba
rato, quatro vezes menor do que o rodoviário. Evitar-se-iã, ainda, 
ter que percorrer milhares de quilômetros. até o porto de Parana
guá ou de Santos, o que vem acontecendo atuahnente. pagando--se 
um frete caríssimo e onerando o preço dos produtos. 

~- Por outro lado. a bidrovia iria aproveitar a extraordinária 
rede fluvial amazônica. uma das maiores do mundo. Há que se 
acrescentar. também, a vantagem de não causar dano ao meio am
biente e de nào exigír vultosos investimentos para a sua implanta
ção. A "Hídrovia do Rio Tapaj6s" abrangeria uma área total de 
7ll.(X)() km•. onde estão situados os municípios, no Estado de 
Mato Grosso. de: Alta Floresta, Apiacás, Cláudia. Colider. Gua
ranti do Norte, ltauba. Juruá, Lucas do Rio Verde, Mal:relândia, 
Matupá. Nova Canaã do Norte. Paranaíta, Peixoto de Azevedo, 
Porto dos Gaúchos, Súiop, Sorriso, Terra Nova, Tapurá e Vera. Há 
um potencial de produção estimado em 200 milhões de toneladas 
griios por ano para o Centro Oeste sendo a maior: parte no Estado 
do Mato Grosso. Daí. infere-se a importânela da construção da hi
drov~ levando-se em conta que, presentemente, a produção brasi
leira de grilos é de 75 milhões de toneladas por ano. A exportaçi!D 
de grãos será a principal funçilD da "Hidrovla do Rio Tapaj6s", a 
curto e médio prazos. 

O projeto da AHIMOR fez o levantamento da produção de 
grioo desses municlpios nos últimos anos e da estimada para os 
próximos anos, até o ano 2005. Vinte por cento desta produção 
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;,stinam-se ao consumo local. e o restante é paxa a exportação, o O investimento total da obra, sn e Srs. Senadores. serã de 
Je seria feito através do traDsl""'ft'-tluvial pela "Hidrovia do Rio US$ 254.000.000,00, e, no ano de 2004, ela estará totalmente 
apajós". -- -- -- - paga, o que mostra a sua viabilidade econômica.. 

O 'tio Tapajós, Sr. Presidente, tem uma extemão de 812 A "Hidrovia do Rio Tapaj6s" tiará, evidentem<I!!e, Olllro5 
uilômetn <;, dos quais, 600 qu1lômetros, aproximadamente, são benefícios sociais, corilo a expansão das fronteiras agricolas no 
avegãvei: O rio e seu afluente fotmador, Teles Pires. apresentam o. .. ntro-Oeste, a criação de novas mercados de trabalho e, oonse
-ecbos dit ceis às embarcações, coolo nas regiões das cachoeiras qtientemente, o desenvolvime~lto econõmico da ~gião. 
~asteira, C ~e São Luiz. q:Ie não permiteni a navegAção, se- _ Diante do exposto, Sr. Presidente, a concretização do referi . 
.ão de em arcações menores. E nesses trechos que dc;:verão set do projeto. é de alta relevância regional e nacional, porque abre 
roce.:lidas ~obras, pata tomá-los plenamente navegáveis, duran- um corredor natural de exportação de grãos através do porto de 
~ tod· \o an Santarém. Permitirá. outrossim. o desenvolvimento de urna grande 

. --·- _ ;se-ão :realizar obras de mellioramen~ ~o leito do rio e rica região do Centro-Oeste e do Norte do País. 
: instalação de serviços de apoio à navega.ç!q. As CU!baicações Queremos, pois, congrawlar-nos com as lideranças daquela 
1ue irão transitar pela Hidrovia serão de comboios- de empurra, promissora região, pela iniciativa de levar avante o empreendi
:omposto de um empurrador e de um número variado de chatas. mente, em especial o Rotary Club de Alta Floresta. E nos associa-

A Hidrovia deverá ter cerca de 720 quilômetros, eri.tre Jaca- mos a esses esforços. colocando-nos. desde já, à sUa disposição, 
-eacanga e Santarém. Num trecho de 356 quilômetros, entre São aqui nó Senado Federal, como em todas as esferas o~e se ftzer 
.. uiz e. Santarem. toma-se necessária a execução de duas obras de necessária a nossa participação. 
Jragagens e detrocamentos em Uiis locais isolados. Na c,bamada Era 0 que Unhamos a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
'Zona das Cachoeiras", entre Bab.né e São Luiz, baver-se-á de O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 
:_onsnuir um canal lateral, de 36 qu-ílômetros de extensão, e de convoca sessão extrc~.ordinária a realizar-se hoje. às l~h30min, 
:luas eclusas, com desnivel total de 36 metros. E, fmãlmente, de _ com a seguinte 
Baburé à Jacareacanga. deverão ser feita! obras de derrocamentos ORDEM DO DIA 
cas passagens rochosas. e as dragagens. E imprescindíVel, ainda, a 
instalação do balizamento na Hidrovia e a elaboraç.lo de cartas e - 1 -
wteiros de navegação. Com vistas a atrair cargas para a Hidrovia, MENSAGEM No 376, DE 1994 
tcr-se-á de proceder à ligação da rcxlovia Mf - 208 com..a cidade Escolha de Autoridade 
Ce Jacareacanga, o que demandará a pavimentação de 340 quilô- Votação. em turno úniCO, do Parecer n° 2989, de 1994, da 
metros de estrada. Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem c0 376, de 

E, para complelar a obra, dever-so-á constrUir um terminal 1994 (n" 1.125/94. na origem), de 8 de dezembro de 1994, pela 
rodo-hidroviário em Jacareacanga., para o tr.msbordo de grãos~ me- qual o Senhor Presidente da kepública submete à deliberação do 
lhorar os portos de Itaituba. para embarque de grãos. e de Santa- Senado a escolha do Senhor Persio Atida para exercer Cargo de 
Iém. para o transbordo da navegação fluvial aos navios marítimos. Presídente do Banco Central do Brasil. 

. De posse do estudo da AHIMOR, autoridades, instituições, - 2 -
lideranças, clubes de serviço começanuna se mobili7M pom a iru· MENSAGEM N"393, DE 1994 
plantação de tão importante obra, à toda aquela área. O Rowy Escolha de Autoridade 
Club de Alta. Floresta, em Mato Grosso, é uma dessas entidades (Incluído em Ordem do Dia nos termos 
que está empenhada na concretização do empreendimento, ass~ do art. 281 do Regimento Interno) 
como o Comissão Pró-Hidrovia Teles Pires-lapajós. Mas m- Discussão, em turno ónico, do Parecer n° 330, de 1994, da 
cluem-se, também. neste movimento, Prefeituras, Câmaras Muni- Comissão de Assuntos Ecocõmicos sobre a ~ensagem n° 393, de 
cipais,cooperativas,ele. .1994 (n" 1.186194, na origem), de 21 de dezembro de 1994, pela 

qual o Senhor Presidente da República submte à deliberação do 
A viabilização da Hidrovia Teles Pires--Tapajós representa, Senado a escolha do Senhor Frnncisco Lafaite de Padua Lopes, 

sem dúvida, um valioso p&-sso para solucionar o pr_t?blema_ ~ _ para exercer o cargo de Diretor do Banco Central do Brasil. 
transporte desta vasta áre,q de terra de Mato Grosso, Pará e parte O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nada mais 
do Amazonas. Transporte rápido. fácil e barato é fundamental para havendo a tratar, está encerrada a sessão. 
alavanca.r o desenvolvimento sócio-econômico daquelas comuni--
dades. (Levanta-se a sessão às 17h56min.) 

Ata da 18a Sessão, em 4 de janeiro de 1995 
11 a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura 

-:,__EXTRAORDINÁRIA 
Presidência do Sr. Humberto Lucena 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SR~ SENADORES' 

Affonso Ca!naQ;o- Alexandre Costa- Alfredo Campos
Aluízio Bezem.- Amir Lando- Beni V eras- Carlos Lyra- Car
los Patrocínio -César Dias- Chagas Rodrigues- Coutinj10 Jorge 

- Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Elcio Al
vares - Eva Blay - Fernando Bezerra - Franci.sro Rollemberg -
Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique Alll)cida -
HlbO Napoleão- Humberto Lucena- Jacques Silva- Jarbas Pas
sarinho - João Calmonn- João França- Joaquim Beato- Jonas 
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Pinheiro - Jasapbat Marinho - Joel de Holanda - José Alves -
José Fogaça- José Paulo Biso!- José Ricba- José Sarney- Jú~o 
Campos - Levy DiaS :..:. louriVal Baptista - Lucídio Portella -
Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Lúcio - Marluce 
Pinto - Mauro Benevides- Nabor Júnior- Nelson Carneiro - Nel
son W edekin - Ney Maranhão - Ney Suassuma - Odacir Soues
Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzi - Rai
mundo Lira- Ronaldo Aragão- Teotónio Vilela Filho- Valmir 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A lista de pre· 
sença acusa o _comparecimento de 58 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos os nossos trabalhos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares, que fa

lará como Líder do PFL. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Como Líder. Pro· 
nu[J('ia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, sr-s e Srs. Senadores, daqui a alguns momentos, 
procederemos, novamente, à votação da Mensagem n° 376, do Se
nhor Presidente da República, que submete à deliberação do Sena
do a escofua do Sr. Pérsio -A rida- para exercer o cargo de 
Presidente do Banco Central do Brasil, e da Mensagem n° 393, 
também do Senhor Presidente da República. que submete à conSi
deração do Senado _ _Federal o nome do Sr. Francisco Lafaiete de 
Pádua Lopes para ~xercer o cargo de Diretor do Banco Central do 
BrasiL 

Trn.ta-se de duas matérias que, JXIt" sua importância. trnnsbor
dam os !imites do Senado Federal e se acomodam nos maiores inte
resses do nosso País, no sentido de termos à frente do Banco Central o 
seu novo Presidente que, na primeira fase do Plano Real. juntamente 
com o Ministro Fernando Henrique Cardoso e outros assessores do 
então Ministro da Fazenda, teve a incumbência de conceber a nova 
política monetária do PaíS, ·que,-em 1 o de julho do ano passado, desa
guou na nova moeda. o real. iniciando um processo de estabilização 
da economia, na medida em que se pêde conter as altas taxas da infla. 
ção. que, então, vigcnvam em nosso País. 

Sr. Presidente. neste momento, gostaria de registrar a pre
sença, no plenário do Senado Federal. do Ministro Guslavo Krau
se. ex-Deputado Federal que ilustrou a Câmara dos Deputados. e. 
agora, com as novas incumbências que lhe foram deferidas pelo 
Presidente Itamar Franco, sem dúvida alguma, irá iJustnr e digni
ficar o Ministério do Meio AmblenEe, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal. 

Particularmente, como homem da Amazônia. tenho absolu
ta certeza de que o Ministro Gustavo Krause terá atenção redobra
da parn os problemas amazônicos, principalmente sobre a questão 
do desenvolvimento suste.ntável c;ia gQSsa região. S. Ex• é de notá
vel saber referente à Pasta que está ocupando nas suas diversas atri
buições. como n~ino e também como estudioso dos problemas 
nacionais e regionais que precisam ser· resolvidos em nosso Pais. 

É com grande alegria que, como Uder do PFL, Partido a 
que pertence o Ministro Gustavo Krause, faço esse regiStro. Sem 
dúvida alguma, essa foi uina escolbã acertada do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso na composição do seu Mi.nistério.-

Sr. Presidente, tenho-esperança de que nesta sessão ex traor
dinária do Senado Federal possamos aprovar o nome do economis
ta Pérsio Arida para a Presidência do Banco Central do Brasil e, 
em seguida. o nome do economista Francisco Lafaiete de Pádu_a 
Lopes para o cargo de Diretocda mesma instituição. 

Ao contrário do que muitos pensam, uma vez que o Banco 
Central tem Presidente interino- na esteira do que eu já dissera na 

sessão ordinária - a aprovação do nome do Dr. Pérsio Arida pelo 
Senado Federal, neste momento em que se travam calorosos deba· 
tes_ sobre a política cambial, é de grande importâocia, pois S. Ex• 
foi um dos formuladores da nova política monetária do País. Essa 
discussão vem sendo travada por renomados economistas, entre os 
quais, seg~:uldo tenho ouvido e lido ~ imprensa nacional, destaca
se-o ex-Ministro Delfim Netto, boje, Deputado Federal, preocupa
do com os _rumos da política cambial do País. 

O Banco Central precisa do seu Presidente definitivo, preci
sa que seus diretores estejam investidos de suas funções em caráter 
decisivo para, como V. Ex• mesmo disse na sessão anterior, pacifi
car o mercado fmanceiro, as bolsas de valores e os investidores na
cionais e internacionais em face das dúvidas que se levantam refe
rentes à política cambial e que assaltam o pensamento daqueles 
que, até hoje, ainda apontam falhas e defeitos na política econômi
ca-do Governo. particulannente, :Da sua política monetária. 

É muito importante que-o -Senado Federal vença essa etapa 
da aprovação dos nomes do Presidente_ do Banco Central e de um 
dos seus Diretores Para. em seguida, votar Diãtérias importantes 
que estão na Ordem do Dia. entre as quai~ encontra·s~ o projeto de 
lei, já _aprovado na Câmara dos Deputados, da lavra da Deputada 
Rita Camata, que limita a 65% os gaslOs da administração pública 
com pessoal. A aprovação desse projeto vem sendo pleiteada pelo 
Governo Federal e pelos governos estaduais e municipais. Há, 
também, o projeto de lei que trata das concessões de serviços pú
blicos com_ ênfase muitO grande para o setor elélri.co~ mensagens 
do Presidente da República, submetendo à homologaçãO do Sena
do Federal os nomes de vários embaixadores que irão representar 
o nosso País no exterior. Salvo engano, há um projeto que trata da 
rolagem da dívida do Estado de São Paulo- inclusive o Senador 
Jacques Silva demoD.stra grande interesse em que esse projeto seja 
votado também na sessão de hoje. Enfim, há uma série de matérias 
que precisam ser aqui debatidas e votadas, porque transcendem os 
limites do Senado Federal, na medida em que coincidem com os 
mais altos interesses do nosso País. -

Tenho fundadas razões para acreditar que, na s~ssão ex
traordinária que vamos realizar agora, obteremos o quorum quali
ficado de 41 Srs. Senadores aqui no plenário do Senado e que a 
matéria relativa à indicação· dos nomes dessas duas autoridades 
terminarão por ser votadas e aprovadas. 

Sr. Presidente, queria agradecer a V. Ex• a oportunidaUe 
que me deu para tecer essas rápidas considerações. esperando que
nesta ~ssão tenhamos mais êxito do que tivemos na anterior. 

Por outro lado, Sr. Presidente, cumpre-nos também com
preender as dúvidas e as preocupações que assaltam o espírito dll,; 

nossos companheiros que aqui não estiveram na primeira votação. 
O Senado Federal. o Parlamento como um todo, precisa ter canJi.:> 
de comunicação com todos os Poderes da República. para que ..1 • 

relações institucionais entre os Três Poderes possam verificar-:::e: 
num clima de múb.lo entendimento, mantidas as competências e as 
prenogativas de cada um dos três Poderes da República, mas per
mitindo que as questões e os problemas nacionais, releVantes 
como são. possam ser solucionados, nesta quadra importante da 
vida brasileira, no momento em que o País sai da primeira fase 
mãcroeconômica do Plano Real, ftxado praticamente na elabora
ção de uma nova e clara política monetária. O Presidente Itamar 
Franco, naquele primeiro momento, não teve dúvida, nem receio 
ou co_nstrangimento de enfatizar, na Mensagem que encaminhou 
ao Congresso Nacional em 28 de fevereiro de 1994 - quando _en
caminhou a Medida Provisó!la ao Congresso criando a URV, in
troduzindo uma nova política monetária no País - que aquela 
Medida Provisória não pretendia tratar de distribuição de rendas .. 
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Esse ponto foi muito comb_ati~ pelos partidos que àquela altura 
faziam oposição aó GovemoFederal. 

Agora. a economia está se estabilizando e as taxaS- de-hifla~ 
ção diminuindo. O Presidente Fernando J:Ienrique Cardoso inclusi- · 
ve tem feito acenos ao Pais - que já apresenta: -um novo -quadro 
econômico delineado e grandes reselVas cambiais, recUperando 
suas taxas de crescimento e seus níveis de emprego - no sentido 
de que o seu Governo vai se deter numa política -de distribuição de 
rendas voltada inteiiamente para o campo social. com investimen
tos maciços na área da educação, sobrerudo na área do ensino fim
damental, principalmenfe. prliífeiro e segundo graus; na área da 
saúde, com a reformulação do sistema médico-hospitalar do P.aís. 

cooforme disse o Ministro Adib Jatene, com maior produtividade, 
aplicabilidade e maic:r investimenlO na trea de saúde, auditagem. 
permanente da relação entre Governo e hospitais privàdos, de 
modo que os recursos públicos possam produzir resultados mais 
satisfatórios. 

. Delineia-se -pala nosso Pais um panorama favorável, que 
implica a inserçio do Brasil no contexto mundial, recuperando po
sições que perdeu- recooquistando, talvez. sua posição de 8' po
tência do mundo - com um Pm ascendente e recursos maiores 
sendo aplicados na~ social, como já mencionei. 

Enf~m, o momento é de inteira confWlça e esperança de que 
o novo Governo possa recuperar as taxas de crescimento e investir 
maciçamente na área social, permitindo a recuperação do nível de 
emprego, da econçmia e do ~scinlCnto do País. Segundo os insti
nuos de pesquisa e análise, o Brasil em 1995 crescerá em torno de 
8%, PIB e economia., com uma redução da taxa de inllaçio em tor
no de 19%. Se conseguirmos delinear e implementar uma política 
econõmica de contenção de gastos públicos, roduçio dos gastos do 
Estado, modemizaçio da estrublra do Estado e de todas as agên
cias que hoje operam no contexto do Estado brasileUo. segundo 
esses institutos, adentraremos 1996 com uma infla.çã.o anual no pa
tamar de 9%. Quem sabe se em 1997 o Brasil nilo estar.\ definiti
vamente inserido no contexto das nações que openiin à taxa anual 
de4ru5%? 

Neste momento, amplia-se a competêocia do Senado Fede
ral, o qual precisa ter uma nova posblta. Estamos boje preocupados 
com alguns set= do Senado que faum algumàs restrições 1 aprova
ção dos nomes do Presidente e do ou.tor do Banco Central 

Penso que o Senado precisa. efetivamente, assumir uma 
postura mais correta relativamente às audiências públicas que rea
liza para discutir os nomes indicados pelo Ptesiderite da Repúbli
ca. de acotdo com a Coostituição, para os cargos de Presidente e 
díretor do Banco Centtal. Ministros dos Tribunais Superiores. 
Nessas audiências o Senado. lamentavelmente, ao longo da sua 
história, não tem se comportado como deveria. a exemplo do que 
acontece com o Senado americano, que realiza audiências pd.blicas 
objetivas, investiga a vida intelectual e moral do indicado, seu pas
sado e antecedentes. Não fazemos isso. No caso presente, o Dr. 
Pémo Arida e <i Dr. Francisco Lafaiete de Padua LOPes já tiveram 
seus nomes aprovados, por unanimidade, pela CouiiSsio de As
suntos Económicos do Senado Federal. Nenhuma razão teríamos, 
do ponto de vista das qualifiCações dos dois indicados, para cri2r
mos qualquer óbice ou limitação a essa aprovação. 

Sr. Presidente, tenho fundadas esperanças de que, nesta ses
são extraordinária, possamos vencere§Sa etap& e partir em seguida 
para a aprovação das ootras matérias que têm igual ou maior--iinu 
pott!ncia. RefiiO·me às leis que tratam da limitaçici dOs gastas pú
blicos com servidores e das concessões de serviços públicos, que 
vão implicar a modernização do Estado brasileiro, permitindo 
uma agilização do processo de privatização das emptesas estatais 

ou dos negócios, atualmente jurisdicionados por essas empresas 
estatais. Exemplo disso é o sistema energético do- Pa.ís, cujos in
vestimentos, ao longo dos anos, vêm-se realizando a montantes 
cada vez mais baixos do que aqueles desejiveis e necessários para 
que o Brasil chegt.i& ao ano 20CXl com a sua produção energética 
respondendo à demanda; nio apenas à demanda real, doconente 
do crescimento da populaçio, como também à demanda reprimida 
que hoje já se verifica em nosso País. 

Como sabeii105, tais investiméhlos são elevadissimos. Pre
cisamos abrir à iniciativa privada, com as cautelas necessárias, o 
setor energético do Brasil pora que em regiões como ' Região 
Amazônica, por exemplo, possa a -iniciativa privada fazer maciços 
investimentos, e sejam suas populações plenameme atendidas com 
a geração de energia elétrica, redes de transmissão e distribuição. 
Esses os pontos fundamentais para que essas regiões possam al
cançar um nível de modernização adequado às aspirações e às ne
cessídades de suas popu Jações. 

Sr. Presidente, repíto que o PFL tem fundadas esperanças e 
fundadas razões de que essa matéria seja, agora, aqui votada. 

É pertinente discutir esse assunto agora. Isso nada tem a ver 
com o posiciOnamentô-de V. Ex•, que se tem havido com impar
cialidade. com uma dignidade ímpar, que só amplia o respeito que 
tem desta Casa. Ainda há pouco, dizia-me o Deputado José Aníbal 
que o PSDB está. se mobilizando para. no dia 17 de janeiro. no 
próximo esforço concentrado, votar na Câmara dos Deputados o 
substitutivo apresentado ao projeto aprovado aqui no Senado Fe
deral, aprovando aquele projelO de lei, na forma do substitutivo 
apresentado pelo PSDB. 

Espero que no dia 17, o PMDB, o PFL- que já votou nesta 
Casa favoravelmente ao projeto de anistia - e os demais partidos 
possam votar o ProjelO de Anistia na Câmara dos Deputados, que 
não está vinculado à votação que está ocorrendo nesta noite no Se
nado Federal. Quando todos nós. anteriormente, ressaltamos o 
comportamento ci.e V. Ex• nessa questão, queria mos deixar bem 
claro que a votação do nome do Dr. Pérsio Arida e do Dr. Francis
co de Padua Lafaiete Lopes para a Presidência e para uma Direto
ria do panco Cential são questões que não estão vinculadas à 
votação do Projeto de Anistia. que está sob o crivo da Câmara dos 
Deputados. 

Como se comentava que o PSDB, na Câmara, vinha criando 
embaraços à votação dessa matéria, o Deputado José Anfbal me 
dizia. há pouco, que o PSDB. ao contrário, apresentou substitutivo 
e já está sendo ~gimentado, mobilizado. para no próximo dia 17 
de janeiro votar a matéria no âmbito daquela Casa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 
solicita aos Srs. Senadores que estão fora do plenário que veriliam 
a este recinto, a fim de p:xlermos iniciar a Ordem do Dia da sessão 
extraordinária. 

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente. peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em seguida 
concederei a palavra a V. Ex•, poxque já a sóliCit.ara o nobre Uder 
pelo PMDB. Senador José Fogaça. a quem concedo a palavra. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem re· 
visão do orador.)- Sr. Presidente, devo a esta Casa uma satisfação 
e uma explicação a respeito da tramitação do projeto de lei que tra- -
ta das concessões de serviços públicos. 

O referido projeto tramita há mais de dezoito meses no Se~ 
nado. Trata-se de matéria relevante, considerada hoje imprescindí
vel ao desenvolvimento do País. E não há dúvida de que o Brasil, 
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com a Lei de Concessões, é um Brasil de boje, enquanto o Brasil 
sem essa Lei ainda é um Brasil de ontem. 

A modemização institucional e a modernização econõn:Uca 
do País estão basicamente dependendo desta lei. 

Já vivemos vários periodos na história do mundo, e a histó
ria do nosso Pais, neste século, acompanhou mais ou menos essas 
tendências mundiais. 

No plano dos investimentos externos, já tivemos o periodo 
após a Segunda Guerra Mundial, do qual o Governo Jüscelino Ku
bitschek foi o momento culminante. Vivemos um perlodo em que 
os investimentos externos vinham para ocupar estrategicamente a 
áiea da substituição de importações. As empresas inveStiam no 
Brasil para aqui implantar fábricas e produzir os artigos que antes 
eram importados. Mas é evidente e notório que esse periodo esgo

tou os seus limites. () Brasil, hoje, é um País industrializado; uma 
politica de substituição de importações no Brasil não teria maior 
amplitude. não teria maior densidade. Com isso._quero d!zer que 
rcç}.Jr<iOS internacionais para expandir o setor industrial e substituir 
imp!1rta,·ões. crc_io, Sr. Presidente. é uma esperança-que não deve
mos mais alimentar. 

Houve um período. na década de 70, em que o câpital fi
nanccirn inlernacional dirigiu-se maciçamente para os países peri
férü:os. principalmente para os da América Latina. e aí iriiciou-se, 
~cm dtívida nenhuma. a história da crise da dívida mundial. m.a.rca 
tcnivcl Jo.~ anos 80. Enquanto nos anos 70 o Brasil aceitou esses 
capitais. t•ndividou-se com essas operações rmanCêifas inte-rila.Cío
nais. ns anos RO f(iram aqueles em que o Brasil tev~ que arcar com 
esses C('mpromissos. Uns foram anos de benefícios. e outros. de 
prcjuí1n. E assim numa empresa: é assim na vida de uma família: 
quando se rccehc um empréstimo. estamos no mel}J.or dos mul)dos~ 
quando se deve pagá-lo. estamos no piOr dos mundos. 

Mas a verdade é que o Brasil acumulou uma dívida de 120 
hilh\les de dólare.<t e não pôde pagá-la. O acordo só veio no início 
dos anos 90. mais concretamente consolidado etn 94, justamente 
porque. tanto o Gnvemo arn,eiicano, COf!lO ~ baÍlcos a.Inericanos. cre
dores do Brasil. aceitaram tmnqüilamente uma redução da divida. 

Portanto. o capital fmanceiro não vem mais. Nenhum banco 
internacional ousa investir no sentido de repasse de recursos fman
ceiros. E. ao mesmo tempo. nenhum governo mais no Brasil co
meterá l, desvario e as irresponsabilidades cometidas nos anos 70. 
Aquele procedimento. feli:z:meote. não se repetirá. 

Hoje. o capital que gira no mundo e que anda em busca de 
investtmentos está madçarnente concentrado num ·objetivo: o ín
~·estimcnt(l em infra-estrutura. Há recursos internacionais: há re
cursCIS mundiais disponíveis para o investimento em 
infra-e-strutura. Portanto. o País que não se tomar aberto. que não 
criar as condições e não se credenciar junto a esses setqres intetna
cionais vai perder a conida dos investimentos e poder.i ser alijado 
desse prcx·e~so estahelecido nos anos 90. 

Pr'r outro lado. se devemos nos credenciar, se devemos nos 
hahilitar e disputar esses capitais, ao mesmo tempO somos· Obriga
dos a ter uma lei que estabeleça regras duradouras. permanentes e 
rigorosas, que poo;sam assegurar amplamente a defesa dos interes
ses nacionais na entrada desses capitais, para_ dar cobertura aos in
vestimentos em infra-estrutura e serviços p.:íblicos ein geral. 

Com isso quero dizer uma coisa muito sin;lples: em primeirO 
luga.r:. enquanto a Lei de Concessões não existir. é certo que os ca
tlitai') nãn se interessarão pelo Brasil; é certo que os investimentos 
não virão para o Brasil. Mas. por ourro lado, eu diria também que. 
enquanto a lei não existir:-eliresp:msabilidade, é desvario tentar 
atrair capitais para um setor estratégico da economia nacional. A 
lei é que dará as garantias aos investidores e, portanto, irá atraí-los, 

mas a lei também dará garantia aos governos no sentido da defesa 
da nnssa soherania. dos interesses maiores, dos interesses sobera
nos do País, nos eventuais conflitos de interesses que venham se 
estabelecer. 

Portanto. Sr. 'Presidente, antes de mais nada. quero enfatica
meÕte defeflder a necessidade de que o PaíS tenha uma lei de con
cessões. E a sensibilidade do alUai Presidente da RCpúbliCa é 
reveladora. O Presidente sabe. tem consciência disso. está profun
damente convicto de que a lei de concessões é o fator inicial que 
vai estimular. criar condições para uma retomada do crescimento 
econômico. mediante investimentos de capitais ex temos e de capi
tais nacionais no setor de infra-estrutura. 

O Brasil quer estradas, o Brasil quer telefones, o Brasil quer 
mais energia. mas o sistema de rtnanciãmento e mantitenç[i,- deste 
modelo está falido; o medeio inVíabllizou-se. Portanto, só a Lei de 

Concessões abrirá alternativas para que issO se modifiqUe _e para 
que o nosso Pais possa credenciar· se a atrair capitais privados. tan
to nacionais quanto ex temOs, para fazer crescer o nosso setor de 
infra-estrutura. que está. hoje. absolutamente deteriorado e em 
condições deploráveis. 

Por isso, Sr. PresideD.te. -feputo esta COIIlci -uma lei chave 
uma lei mestra das políticas a serem levadas avante pelo novo Go
verno, do Presidente Fernando Henrique Cardoso. O Senado Fede· 
ral precisa dar aO País esta lei._ :.piuv&DdO-a. Mas é evidente que o 
Senado_ não come~rá ~i a irrespon:oabilidade e a temeridade de. 
por exemplo, no setor das concessões ·oos serViços de energia elé
uica. desmantelar e desorganizar o sistema defmitivamente. O Se· 
nado Federal não cometerá a ousadia equivocada de arrostar as 
posições assumidas atuaJmente no âmbito estadual. pelos Gover
no~ __ est_aduais e pelas _empresas concessionárias de serviços de 
energia elétrica. as quais são contrárias ao projeto. em i'azão das 
suas dificuldades. 

Esse é o impasse que está hoje estabelecido. De um lado, o 
Governo Federal, a União. que preçisa da Lei de Concessões; de 
outro lado, os detentores a.tuaiS dessas coilCeSSões, que temem. em 
cinco anos. a perda completa da titularidade delas e. portanto, a in
viabilidade e extinç)D de suas empresas. 

Não votamos o projeto, St. Presidente. há dezoito meses. só 
por causa desse impasse. O que estou tentando trazer aos Sts. Se· 
nadares é uma proposta segundo a qual se possa estabelecer um 
meio-termo. Poderemos. assim. dar garantias às empresâS esta
duais de energiã elétrica. fazendo com que elas tenham condições 
de se Credenciar nos editais de concotrência. possam participar das 
licitações e concorrer em condições minimamente razoáveis de 
igualdade com empresas privadas. , 

Sabemos que as empresas estaduais de energia elétrica são 
vitimas e são agentes no inventário de rulpas desta situação. São 
vítimas, por um lado, porque foram submetidas a políticas tarifá
rias altamente depressivas e artificiais. Ao longo-dos anos, com ta

_ri_faS baixas, com tarifas que foram depreciadas propositadamente 
com o objetivo -de tentar, atraVés -dos preços públicos, controlar a 
inflação, essas empresas tiveram graves prej.Iizos. Essas empresas 
também foram vítimas da p.Jliticagem dós sucessivos Governos: o 
excesso de funcioná:ríos. despesas desnecessárias, investimentos 
equivocados. Portanto, não Se pode atribuir às empresas a respon
sabilidade pelo que aconteceu. 

Todos sabem que, no decorrer da década de 1970. período 
do endividamento internacional, muitos dólares foram depositados 
no Banco Central porque vinham sob a forma de empréstim.o es
trangeiro para as empresas estatais brasileixas. 

Portanto. na década de 70 e no iníciO dos anos 80. as em
presas estatais brasileiras. de cunho estadual ou federal. foram ii:is=-
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trumentos para a captação de recursos ex temos, para._. o processo do 
endividamento brutal que se estabeleceu no Brasil. E evidente que 
essas empresas chegaram no início dos anos 90 com um ca.rga de 
dívida quase que impagável. Uma divida que- hoje t.Qd.?s sabem 
no Brasil inteiro, isto é consenso - não (oi irresponsabilidade das 
empresas, mas sim dos eventuais Govemos, que tiveram a irres
ponsabilidade de assumír esses compromissos. 

Portalllo, Sr. Presidente, é preciso reconhecer que elas fo
ram vítimas. Mas também há um outro lado, uma oo.tra face dessa 
moeda. As empresas também cometeram seus equívocos, at.ravés 
de dissídios ooletivos que muitas vezes beneficiaram funcioiláriOS 
de fonna leonina., devido à gestão ineficiente dos rea1rsos de que 
dispunham ~ muitas vezes, pelo excesso de funcionários que essas 
empresas abrigavam, boa parte deles desnecessários. 

Então, elas são agentes, mas também são vflimas e, por 
isso, o Senado não pode atropelá-las, desmonlá-las, deslnlí-las, 
através de um projeto de lei. Mas o Senado precisa criãr ãs condi
çõe~ para que essas empresas enfrentem a nova sitUação. recupe
rem-se no bojo dessa nova situação e, portanto, viabilizem-se, 
tomem-se mais competitivas, mais aptas a vivef OS novos momen
tos e os novos desafioS qtie a ecOnomia-global está trazendo para o 
Brasil. 

A nossa proposta. Sr. Presidente, agora. é a de tentar criar 
um caminho de meio- tenno, um caminho de conciliação. Esiarilos 
propondo um agrupamento de concessões a partir dos critérios de 
interesse público, de equiübrio econômico-fmanceíro dos contra
tos e. sobretudo, uin critério de atendimento aos consutnidores de 
energia elétrica. Esse critério-de agrupamento em bloco das con
cessões poderá gerar situações de maior equilíbrio e. portanto. 
uma eslabilidade e uma garantia de que o setor não vai deses_trutu
ra-se, não vai desorganizar-se, não Vai serobjeto de desmonte. 

Creio, Sr. Presidente. que a licitação em bloco das conces
sões pode ser uma saída intermediária que venha garantir a apro
vação no Senado da_ lei de conçessões. 

Alega-se- e eu tenho ouvido isso dos representantes dessas 
empresas - alega-se que há usinas, há geradoras de energia elétrica 
que são altamente deficitárias e liã" Outras que são altamente lucra
tivas. Argumenta-me o Presidente da CEMIG! que é a Companhia 
Estadual de Energia Elétrica de Minas Gerais, que a prOdução de 
energia elétrica no Vale do Jequitinhooha é altaMente- -deficitária 
mas que a produção em Belo Horizonte é altamente lucrativa. Se 
não houver um agrupamento das concessões. Sr. Presidente, é cla
ro e até inevitável que. quando se abrirem as licitaçóes. abrirem-se 
as concessões, as empresas privadas. os capitais privados vão in
vestir apenas lUlQUele setor lucrativo; e essas empresas. CESP. CE
WG. CEEE._ que muitos chamam de C3Es; essas einpreSas se 
tomarão inviáveis. porque- fica.rão oom a "carne de peScoço" do 
sistema, que são as usinas- de geração que não dão lucro. mas pre
juízo àquelas que são deficitárias, ou porque estão em regiões po
bres. ou porque foram passivas de investimentos muito grandes_ e_ 
de retomo a longo prazo. 

De modo que, ao reagrupá-las e propor a licitação em blo
co. podemos estabelecer essa igualdade, fazendo com que haja ga
rantias para que o equilíbrio econômico~fman_ce.]rO dos contrat.o_s_ 
seja mantido. 

Uma empresa que assume um bloco de concessões terá. que 
arcar com concessões deficitáiiãs e, ao ri::J.esmo tempO. oom coí:lces
sões luc:ra!ivas. estabelerendo, portanto, uma equalização tarifária. 

Essa é a nossa proposta. Sr. Presidente. Creio que o instru
mento, _o caminho para chegar a esse corolário é o de aprovarmos 
o projeto no Senado, e o Governo, por meio de medida provisória, 

acrescentar as correções e a regulamentação específica que o Setor 
elétriCo exige. 

O Sr. Jacques Silva- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. JOSÉ. FOGAÇA- Concedo o aparte a V. Ex• com 

muito pi'azer. · -
O Sr. Jacques Silva- Nobre Senador. não seria isso um 

cheque em branco, oo seja, aprovarmos primeiro o projeto e ficar
mos nessa dependência de o Governo depois enviar a medida para 
corrigit? 

0 SR. JOSÉ FOGAÇA- V. Ex• faz uma pergullla irnpor
t.a.D.te -e procedente: ''Não seria um cheque em branco?". De fato, 
seria um cheque em branco se isso não se viabilizasse através de 
um acordo mediante as palavras do Governo, dos Ministros, do 
Presidente e, evidentemente. a disposição do Con,g:r:sso. Se fiZés
semO_$ isso de forma autônoma e independente, sem esse acordo. 
esta.riamos realmente diante da siwação do àleque em branco. 

O Sr. Jacques SHva - Ressako isso, llC"m'! Senã.dor. por
que. sem modificar principalmente os arts. 40, 41 e 42. as empre
sas t!slal.ais de energia, principalmente essas que vão bem..- entre 
as quais incluo a do Esta<;lo de Goiãs. a CELG. e a do Estado do 
Maranhão -. naturalrnimte serão altamente prejudicadas. Temo 
que, depois de aprovado esse projeto. possa haver uma certa de
mora do Governo com re:lação à remessa dessa correção. Assim. 
considero Um pouco perigoso aprovarmos o projeto como está. fi
cando. depOis; na dependênCia da correção. Em todo caso, V. Ex.•. 
que está conduzindo bem esse projeto, deve obter melhores infor
mações -e as tem- no sentido de ter essa garantia efetiva de que; 
realmente. no setor de energia elétrica. as concessionárias estatais 
não sejam prejudicadas. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Senador Jacques Silva, creio que 
V. Ex• tem muita razão nas objeções. mas discordaria quanto aos 
temores. Quanto às objeções que V. Ex• levanta. aprovar os arts. 
41. 42 e 43 com seus parágxafos é realmente o desmantelo total do 
sistema elétrico no País. Sign!fica inCertezas enormes para o fuw
ro. Creio que. nas objeções. V. Ex .. tem razão. Mas nos temores de 
que o GOveino demore ou s-e atrase; o compromisso assurriido pelo 
Senador .Marco Maciel. ViCe-Presidente da República. e pelo Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso é o de editar no mesmo dia a 
matéria respectiva. 

V. &• levanta uma preocupação da maior procedência. Não 
se pode aprovar os arts. 41 a 43 do projeto e deixar as coisas como 
estão, porque cometerlamos uma grave irresponsabilidade e entre· 
garíamos o setor às incertezas mais absolutas e. quem sabe. a um 
desmonte t()[aL · 

Entretanto. uma vez que há a palavra do Presidente e a do 
Vice-Presidente. não tenho os temores de V. Ex• e creio que. evi
dentemente. diante dessa informação. v. ex• também concorde e 
entenda que o Governo ho~ es_se compromi~so. 

O S[". Jacques Silva- Fico, pelo menos, um pouco mais 
tranqüilo. 

· O SR:~ JOSÉ FOGAÇA - Entendo ser muito 'irfip<>rtante 
fazer uma breve reflexão sobre o que v_ Ex• trouxe ao debate. 
Realmente, pelos arts. 42 e 43. dentro de cirico anos. ·nenhuma 
concessão ficará de pé._ Portanto. as concessionárias estaduais de 
tOdc) o. País e. Mesmo as concessionárias que pertencem à ELE
TROBRÁS terão que disputar. por meiÕ de concorrência pública. 
o direito de operar essas concessões- E essas empresas estatais 
com trinta, quarenta ou cinqUenta anos de vida. com uma longa 
história acumulada de endividamento irresponsável, submetidas a 
políticas tarifárias que-roram artificiais e depreciativas ao longo do 
tempo. inchadas pelo empreguismo e pelo corporativismo. elas 
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não estão em cOndições de concorrer com empresas privadas en- existem aquelas com prazo indetenn.inado, que o projeto determi
xu[a.S, sem dívida, altamente competitívas. na que sejam também passíveis de licitação; e aquelas com prazo a 

Isso, portanto, significaria tão-somenle a extinção. o fun vencer. que. neste caso. são as únicas que permanecerão. 
quase que absoluto e definitivo de todas as emptesãs concessioná- Era o que eu tiiilia a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
rias que hoje atuam no País. que aw.almente operam as concessões _ 0 SR. PRESiDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 
de geração. transmissão e distnOuição de energia elétrica. solicita aos Srs. Senadores que venham ao plenário, a fllll de que 

Então. 0 que estamos propondo para manter a estabilidade possamos iniciar a votação da matéria constante da Ordem do Dia 
do sistema. para garantir o interesse público e garantir o equiUbrio da sessão extraordinária. 
econõmico-fma.nceiro dos contratos? Primeiro: qUe, na área de Concedo a: palavra, para uma comunicação. ao nobre Sena-
transmissão e distribuição. as concessões sejam prorrogadas por dor Amir Lando. 
vinte anos, concedendo total tranqüilidade às empresas estatais. Na 0 SR. AMIR LANDO (PMDB-RO. Para uma comunica
án:a de geração, as concessões serão licitadas. sim, mas em bloco, ção. Sem revisão do orador.)_ Sr. Presidente, sr-se Srs. Senado
de modo também a garantir o equilíbrlo ecoD.ômico-ftnanceiro des- res. gostaria de abordar um terna, já que estamos ~guardando a 
sas concessões. votação de matérias importantes pautadas pela Mesa, que diz res-

Creio que com isso. Sr~ Presidente, Senador ~a~'!!~ ~Uva, _peito ex.atamente ao processo legislativo. 
sr-s e Srs. Senadores. poderemos chegar à aprovação do projeto e Sr. Presidente, tenbo refletido sobre este tema e formei a 
colocar o Brasil nos novos tempos, pois o nosso País ainda está em convicção da falência do processo legislativo brasileiro. Em vereia
uma situação de inferioridade: está atrasado e defasado em relação de, ainda ontem me referi a um aparte que fiz ao Senador Pedro 
ao ciue estão fazendo outros países em busca de investimentos e de Simon no qual estabeleci que 0 Poder L~gislativo precisa se reei-
crescimento econõmico. clar urgentemente para fazer face à sua obrigação maior. que é fa- -

O Sr. A mi r Lando- Senador José Fogaça. V. Ex• me con- zer leis. 
cede um aparte? Não há dúvida de que esta legislaOJra que fmda teve mo-

O SR. JOSÉ FOGAÇA_ Pois não. Senador Amír Lando. rneotos de glória. momentos em que o povo brasileiro saudou a 
Antes de encerrar, concedo 0 aparte a v. Ex•. atuação deste Congresso, sobretudo quando ele investigou atos do 

Poder Ex.ecutivo e do próprio Congresso. Houve-se hem o Con-
O Sr. Amir Lando - Nobre Senador José Fogaça, o assun- grcsso ao examinar o caso PC, como também as denúncias -perti

to mereceria uma vàsta discussão, porqUe, dentro daquil,o que hoje nentes à Comissão de Orçamento. 
significa a iil.odemi4ade. essa ma_téria das concessões precisa ser M..1s a lei. Sr. Presidente, deve ser levada a sério. pOrque ela 
tratada de uma forma mais atual. Até nesse particular não tive a é feita. para <>t'T (umprida. para talhar cnmportamento'> sociais. A 
oporn.midade de disc:utir. em:hora esse projetO dormite durante de- lei não é um ar!lf-11 Jc luxo yue se L'Oioca na prateleira c no Diário 
zoito meses no Senado. Infelizmente, o nosso p~esso legislativo Oficial. A le-i t•, 'iohrctudo. essa parturi~·ão '"-X"ial de que falava 
caminha para especializações de comissões, e quem delas não Par- Dürkheim; a !ct cJiCn.:a-se no seio da S\x·ieJade. cabendo aos legis
ticipa fica um tanto quanto allieio. De qualquer sorte, é esclarece- !adores apenas mst:revê-la nos textos. 
dora a exposição que V. Ex • faz, nesta tarde, no Senado. Mas 

to V E • E da ça- qual , da Entreta.n1o. tudo isso não tem o menor efeito na condução pergun a . x : no campo gera o. e o prazo s con-
cessões aOJais e futuras? do proce-;so legislativO que tive a op<rrttihidade de presenciar na 

0 SR. JOSÉ FOGÃÇÀ. _ Ós prazos não são os mesmos, vivência dmturna durante os 4 anos que participo do Congresso 
brasileiro e, em especial. do Senado Federal. 

são muito variados: há c-oncessões que vencem dentro de um ano; • 
Sr. Presidente, eu tinha conceitos claros sobre a edificarão bá muítas concessões que estão nas mãos de -empresas estaduais, -: 

que vencem dentro de dois anos: e. pelo projeto, dentro de cinco da lei, eu tinha um respeito até religioso pela lei. agora saio desta 
anos, todas as concessões de prazo indeterminado ou de prazo j_ã Casa. concluindo ·o meu mandato. com uma ponta de amargura. 
vencido terão que ser licitadas. Portanto. quase 95% da.s concessõ- pOis observo que a lei é feita de uma maneira irresponsável na 
es que hoje São opeTddas por empresas estatais no Brasil. Não que- maioria das vezes. porque se vota o que não se leu. vota-se o que 
ro dizer que 95% serão objeto de procura e de interes_se de não se conhece. E isso não é exceç-ão de comportamento nem de 
empresas privadas. mas seguramente uma boa parcela dissO irá es- Senadores nem de Deputados. 
vaziar as empresas estaduais boje existentes. Poderíamos dizer que. em muitas circunstâncias. muitos de 

O Sr. Amir Lando _ Não seria temerário. então, esse prazo_ nós - e faço o mea culpa também neste ponto - votamos o que 
de apenas 5 anos? Quanto às licitações para a iniciativa privada. não conhecemos. E queremos que o povo observe essas leis! E te-_ 
quantos anos 0 projeto concede? mOs a -pretenSão de dispor sobre a vida de outrem. da Nação brasi-

0 SR. JOSE FOGAÇA- o prazo de 5 ano:fé para-que as !eira. quando essas disposições não têm nada a ver com o real. 
concessões_que já existem. que já estão em andamento, que já têm com ·as necessida~s das relações sociais e económicas da socieda-
10. 15 anos, sejam conchiídas. de brasileira. Essas leis são estranhas como se fossem edificadas 

O Sr. Amir Lando _ Ah. apenas isso? PerleTto! PenSo que em outro planeta; não têm nada a v .. :r ~.:om a realidade. e por isso 
aí a lei é sábia. É que quando v. Ex• falava, a impressão que me não-são aplicadas. Nós ternos leis demais e aplic:1çãn de menns. 
dava era de que extinguiria 0 direito de concessã_o. Nós temos leis em abundância e respt"ito nenhum. 

O SR. JOSt FOGAÇA_ Não. Aquelas que são por prazo É isso que vem acontecendo, Sr. Presidente! E deve haver 
indeterminado é que também se extinguem deD.tro de _5 anos. uma modificação profunda no processo legíslativo, que exija a· 
Aquelas que têm prazo determinado. não. participaçãO-de tod_o_s os represcntantt•s do povo, que, por sua vez, 

devem haurir no seio da sociedade. nas relações das suas provín-
0 Sr. A mi r Lando - Mas para aquelas empresas que já es- cias. das suas paróquias, das capitais. de todos os recantos deste 

tão funcionando e implantadas. qual é o prazo da concessão? I Brasil. para trazer uma c.ontribuição. a fim de dar uma legis at;ão a 
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Há dois tipos- bá, evidentemeo- este País c.:ontinental, mas uma legisla<;ão que tenha essa relação 

te, aquelas com prazo jã vencido e, pOrta.htO. passíveis de licitação: intrínseca com a realidade e seja realmente uma parturição social. 
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Sr. Presidente, vejo que o processo legislativo não sai a não 
ser do liimulo obscuro das negociações das lideranças. Aqui não se 
quer fazer uma legislação frrme e forte, capaz- de consuuir o furuio 
do País. ma.s sempre, Sr. Presidente. m.-gociar assuntos, aspectos 
de interes~s de grupos. de grupe!hos. de elites e. às _vezes. do_Go
verno. E o GnvC'rnO não é o Poder Legisb.tivo. O Governo tem. 
sim: a ohrig.a~,-,;.~, dt.· l"'i.<"t1.ltar as leis, não a de fa'l.ê-las_ao seu !.alan-. 
te e à sua imaJ.!.t'm e semelhança. - ------ -

Vivemn" num país sem lei, Sr. Presidente. e eu_ dou como 
exemplo as n:,•diJa:. provis61ias que aí t:"tiio, lJ.UC não têm mais do 
que 30 dias de vigência. não nhstantt~ :1. sua rceJi~·ão cotcmi?e u_ma 
disposição que se sustenta arx·nas nn'> últimos 30 dias de vigência. 
Elas deixam atrás de si um vácuo legal. Não obstante. uma norma 
não escrita. não-Col'lstiWclórlill. contrária à Constituição. elas têm 
vigência. Observa·se, apesar de tudo. normas escritas- que não 
existem. já que as medidas provisória!; se c-xauretn-30 dias após a 
publicação. 

E o Poder Execu_tivo. que tem o po:Jer de editar nova_medi· 
~ estabelece, sim. disJXJsições rRra a frente. mas dei.--:a um vácuo 
atrás de si. Não há Ui:>JX'SÍ\·iio vi~.:nlc:. O parágmf0 único_do art. 
62 diz. expressamente, que cabe exclusivamente ao Poder Legisla
tivo, ao Congresso Nacional, dizer das conseqüências subjacentes 

às relações decorrentes das medidas provisórias. 

E o Congresso Nacional não se manifesta. E aí, Sr. Presi
dente, o Plano Real, todo o plano econômico do Governo, boje, 
prescinde de legi~lação, porque não tem sustentação legal. Não 
obstante, é observado. 

Vivemos, Sr. Presidente. um momento absolutamente con
trário à nonna escrita; vivemos um novo tempo, em que. muitas 
vezes. o arbítrio toma conta da Constituição. e o Congresso, genu
flexo. não se levanta, não decide e deixa as coisas correrem. Com 
isso, Sr. Presidente, este Con~sso perde a função e, na medida 
em que isso ocorre, não tem mais a respeitabilidade social, nem a 
respeitabilidade da Nação. _ _ _ 

Esse é o ponto -que- deve ser reformulado, sobre ·o qual o 
Congresso precisa Iaief-uma aul.Oi::rítica ui'gente -para dar uma so
lução e se impor como poder que legisla, poder que talha as leis ao 
interesse do País.. 

Sr. Presidente, enquanto o grupo pequeno, formado pelo 
Colégio de Líderes, decide o destino da Nação: enquanto as nego-
ciações tomam o espaço que deveria ser da construção üdima da 
lei, da JX.Jrificação dos textos, da melhoria das disposiÇões, visando 
sobrewdo construir uma nação livre, soberana e democrátiCa, abdi
camos do pxler de legislar. E -isSo é grave! E o Congresso perde o 
espaço e a respeitabilidade. É por isso que boje o Congresso _brasi
-leiro-não-se- -impõe-perque-n..io ~xcrre-a sua rompetência-m!ior .de 
fazer as leis no interesse maior da Nação. do bem comum, no inte
xesse geral do povo brn.sileiro. 

Sr. Presidente. gostaria. nesta hora, de pross_eguir nesta aná
lise e chamar ao debate o Congresso. sobretudo este Senado, para 
um tema muito relevante. mas que boje não tem o menor signlfica
do. pois não está sendo respeitado pelas duas: Casas que compõem 
o Congresso brasileiro. 

É por isso, Sr. Presidente, que vamos continuar neste vazio, 
é por isso que vamos continuar sem o respeito público porque um 
poder que não exerce a sua soberania, não sendo soberano, não 
pode ter o respeito da Nação. 

Era o que eu tmha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa 

projeto de lei que ser.i lido pelo Sr. 1' Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N'l, DE 1!195 

Dispõe sobre os iostrumeutos de preservação 
da diversidade e da integridade do patrimônlo gené
tioo do País e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Compete ao Poder Público presCIVar a diversidade e 

a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entida
des dedicadas à pesquisa e ã manipulação de material genético. 

Art. zo O Poder Executivo, por meio de seus órgãos compe
tentes, deverá: 

I - criar comissão composta JX>r representantes do Governo 
Federal e dos governos estaduais, da comunidade ci,..ntffica, de or
ganizações não-governamentais e de empresas privadas, com o ob
jetivo de coordenar, avaliar' e assegurar o desenvolvimento das 
atividades de preservação da diversidade e da integridade do patri
mónio genético nacional; 

li- produzir. num prazo de dois anos, a partir da !'lblic~ 
desta lei. relatório dos oíveis de ameaça à biodiversidade nacional 
e dos impactos JX>1cnciais de sua deterioração sobre o desenvolvi
mento sustentável~ 

III- elaborar as diretriies técnicas e- científicas parà o esta
belecimento de prioridades para a conservação de ecossistemas. 

espécies e genes. baseadas em fatores como o endemismo. a rique
za e o inter-relacionamento de espécies e seu valor ecológico e. 
ainda, nas possibilidades de gestãO suStentável; 

IV - estabelecer. em conjunto com organismos intemacio
nã.iS:-CCJnl aS co-IDunidades lo::aís e com organizações não-govetna
mentais,listas dos recursos genéticos ameaçados de extinção ou de 
deterioraçãO genética e dos locais ameaçados por graves peit!as da 
diversidade biológica; 

V - estabelecer mecanismos que possibilitem o controle e a 
divulgação das infonnações referentes às ameaças ii diversidade 
biológica nacional; 

VI- desenvolver planos. estratégias e políticas para conser
var a diversidade biológica e assegu:rar que o uso dos seus elemen-
tos Seja sustentável; -

Vn- acompanhar as pesquisas e inventirios da diversidade 
biológica nacional e desenVolver um sistema para orga.nizM e 
manter esta informação; 

VIII - apoiar a criação e o fortalecimento de unidades de 
conservação-Em, de conservar espécies, hábitats, ecossistemas 
representativos e a variabilidade gen&ica dentro das espécies; 

IX- controlar, emtdicar e ptevenir a intnxlução de esp6cies 
exóticas no território nacional; 

X - criar facilidades para o desenvolvimento e para o forta
lecimento das atividades de con_.servação ~ ~ da diversidade 
biológica do País; · 

XI - realizar estudos que visem à modificação dos Clllculos 
das contas nacionais a ftm de que estes reflitani as-perdas ec:ooõ
micas- resultantes da degradação dos recursos biológicoS e dã per-
da. da_biodiversidade; e. -

XII - identificar as prioridades para a fomiação de pessoel 
capacitado para proteger, estudar e usar a biodiversidade. 

Art. 3° Os trabalhos de levatamento e de coleta de recursos 
da diversidade biológica realizados em teni.tório brasileiro deve
rão, obrigatoriamente, contar com o acompanhamento de instimi
ção técnico-cientifica brasileira de recoohccido conceito na área 
objeto da pesquisa, especialmente designada pm. tal na fonna da leL 

Art. 4° A realização dos trabalhos referidos no artigo ante-
rior depender.! de prévia e expressa autorização do Ministério da 
Ciência e Tecnologia. a quem também competirá a designação da 
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instituição incumbida das atividades de a.compa..Dhamento, em res
posta à solicitação a ser encaminhada pela entidade executora dos 
trabalhos. 

§ I • O Ministério da Ciência e Tecnologia letá um pmzo de 
120 (cento e vinte) dias para se manifestar a mspeilo da solicill!Ção 
defmida neste artigo. 

§ 2• O acesso às unidades de conservação estará sujeito ao 
consentimento ptévio do Ministério do Meio Ambiente e dos Re
cursos Narurais Renováveis. 

Art. s• O Ministério da CiSncia e Tecnologia poderá exigir, 
das entidades autorizadas a tealizar trabalhos de levantamento e de 
coleta de recursos da diversidade biológica. compensaçào fman· 
ceira à União por este uso. 

Parágrafo único. Os recursos an-ecadados através dessa co
brança serão desti.oados ao fortalecimento do sistema nacional de 
unidades de conservação. 

Art. 6° A remessa, para o exterior, de material proveniente 
de bancos de recursos genéticos. nos termos de intercâmbio entre 
ent'idacles cierilíficas brasilein\5 e instiruições ciezitificas ·estrangei:. 
ras ou organismos internaciOnais. estirá subordinada apenas a co
municação prévia ao Ministério da Ciência e Tecnologia, com 
anlecedSncia minima de 30 (trinoa) dias em relação à dela prevista 
para a referida remessa. 

Parágrafo único. A ausência de manifeslação do Ministério da 
Ciência e Tecnologia implicará autorizJiçio tácila para a remessa. 

Art. 7° A in.troduçã.o de esp6cies e de recursos genéticos em 
território nacional dependerá de prévia autorização, na forma que a 
lei defmir, e obedecerá às seguinte cfuetrizes: 

I - a introdução de uma espécie exótica s6 será admitida se 
dela se p.~derem. esperar benefícios evidentes e bem defmidos para 
as comunidades locais; 

n-a introdução de uma espécie exótica so-sen-8----amiti03. se 
nenhuma outra espécie nativa for adequada para os mesmos objeti-
vos; 

ITI - nenhuma espécie exótica poderá ser deliberadamente 
introdulida em qualquer bábitat natural, entendendo-se como tal 
aquele que não tenha sido visivelmente alterado pelo homem; 

IV - nenhuma espécie exótica pode~ ser introduzida em 
bábitals seminattJ.rais, exceto por motivos eXcepcionais e somente 
quando a operação houver sido submetida a_ prévio estudo de im
pacto ambiental; e, 

V - a introdução de espécies exótiCas em háf:?itats altamente 
modificados s6 poderá ocorrer após os seus efeitos-sobre os bábi
tats nab.uais e seminaturais terem sido avaliados por meio de pré
vio estudo de impacto ambiental. 

Art. go A infração às normas estabelecidas nesta lei impor
tará crime contra o património biológico do País, punível com 
pena de reclusão de 3 (três) a 5 (cinco) lU10>, incorrendo ainda a 
autoridade pública infratora em crim-e funcional e respondendo ci
vilmente pelos danos materiais causados ao pattimônio público. 

Art. 9° Esta lei entra em vigor na dala de sua p.~blicação. 
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justillcação 
Ainda em passado recente os recursos biológicos utilizados 

em pesquisas e, em especial, os recursos genéticos passíveis de 
utilizaçãO económica imediata, eram considerados patrimônio co
mum da humanidade, podendo ser utilizados livremente. 

Todavia, ao longo da d6cada de oitenta houve uma percep
ção crescente de que os paises desenvolvidos, dotados de um patri
mônio biológico pouco diversificado vinham utilizando, em larga 
escala, recursos genéticos e substâncias químicas vegetais- exttaí-

dos da biodiversidade dos países JX>bres. A partir desses materiais, 
pelos quais nada despendiam. os palse• do Primeiro Mundo desen· 
volviam e patenteavam produtos nas áreas fannacêutica e agrícola, 
que eram vendidos aos países em desenvolvimento. 

Esses :recursôs genéticos e bioquímicos, que já eram larga
mente utilizados na agricultura e na indústria farmacêutica. ganha
ram. no decorier dos anos oitenta. uma importância extraordinária. 
resultante dos rápidos avanços na biotecnologia. Ab.lalmente. só as 
vendas de produtos farmacêuticos derivados de vegetais atiiigem. 
a nível mundial, valores na ordem de bilhões de d6l.ares. 

A partir desse fato multiplicanun-se as demandas no sentido 
de que os :rtCUrSOS de biodiverS1dade deixassem de ser cousidera
dos bens livres e fossem submetidos à soberania de cada Estado 
nacional. A idéia de que cada país deve ter o direito de exercer so
berania sobre o acesso e o intercâmbio dos recursos de sua biodi
versidade fOi fmalmeote consagriula. na Conversio sobre 
Diversidade Biológica, assinada durante a Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimem.o, no Rio de Ja
neirO, em 1992. Tal reconhecimento é explicitado no art. 15, § 1°. 
da Conversão: "Em reconhecimento dos direitos soberanos dos Es
tados sobre seus teCUrsos naturais. a aUtoridade para determinar o 
acesso a recursos genéticos pertence aós governos nacionais e está 
sujeita à legislação nacional". 

Esse é exatamente o objetiv~ do presente projeto de lei -
representar o passo inicial no desenvolvimento de uma legislação 
brasileira que discipline o acesso aos recursos genélicos do País, 
visando à preservação da diversidade e à integridade do patrimô
nio genético do País. 

O projeto, em consonância com õ que dispõe a Constituição 
Federal em seu Capítulo do Meio Ambiente. procura detalhar o 
conjunto de incumbências do Poder Público para a proteção e para 
a preservação da bicdiversidade nacional, bem como para fiscal i· 
z.ar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material 
genético. 

Um dos principais instrumentos para a ação governa: mental 
nessa área é a autorização prévia e expressa, tomada obrigatória. 
para o ~cesso ao universo dos recursos biológicos do País. De se
melhante importância é a ce~tralização em uma única entidade go
vernamental - o Ministério da Ciência e Tecnologia - de todo o 
processo de avaliação de pedidos de entidades interessadas em 
proceder a pesquisas sobre a diversidade biológica nacional, de 
concessão da autorização e do controle do processo. São evitadas, 
dessa forma., as decisões contraditórias e a ineficiência que resulta
riam da diluição de autoridade sobre o assUnto entre órgãos gover
namentais. 

A exigência do acompanhamento dos trabãlhoSPQr" uma en
tidade técnico-c.ientífica brasileira designada pelo Ministério da 
Ciência e Tecnologia. se prende ao fato de representar ela um ins
trumento, ao mesmo tempo simples e eficaz, para o controle dos 
trabalhos de levantamento e coleta de materiais e para facilitar a 
tran~ferência d.e tecnolo&ia.s. 

O projeto prevê ainda a possibilidade de ser exigida uma 
compensação fmanceiia à União que, em termos práticos. repre
sentaria um pagamento de royalties pelo uso dos recursos da bio
diversidade. Tal cobrança se tomaria pertinente em todos os casos 
em que o levantamento e a coleta de materiais tivessem urna fmali
dade comercial declarada, ou que, por sua natureza e volume. ti
vessem. potencialmente, uma destinação comercial. 

A preocupação justa e relevante com os recursos genéticos 
hoje existentes no País não deve levar ao desconhecimento do ris
co oferecidO a eSses mesmos recursos pela introdução indiscrimi-



120 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1995 

nada de espécies exóticas em tenitôrio brasileiro. Por esse motivo. 
o presente projeto dispõe sobre rigorosas condições que devem ser 
obedecidas antes que qualquer espécie animal ou vegetal seja in
troduzida em solo nacional. 

O projeto optou, ainda, por conceder um tratamento dife
renciado e mais liberal ao intercâmbio de recursos provenientes de 
bancos de recursos genéticos, entre instituições cientffiCãs brasilei
:ra.s de um lado e, de outro, instituições estrangeiras semelhantes e 
organismos intemaciouais. Tal tratamento se justifica pelo alto 
gxau de interdependência entre tcxlos os países, no tocante a recur
sos genéticos. Ao mesmo tempo estabelece-se um mecanismo para 
registro e controle centralizados desse intercâmbio. 

Por fim. o projeto propõe pesadas penas para os -infrn-toreS 
das normas nele estabelecidas, dentro do pressuposto de que tais 
infrações constiblem crime contra o patrimônio biológico do Pais, 
uma riqueza de quase impossível recuperação, uma vez dilapidada. 

Por todo o exposto, a aprovação do presente projeto reves
te-se de fundamental importância para que o Poder ~blico po! sa 
assumir, de maneira efetiva. o seu papel de guardião do patrimôuio 
genético nacional, preservando o que tem sido consiçJerado, mun~ 
dialmente, uma das principais commodities do planeta. 

Sala das Sessões, 4 de janeiro de 1995.- Senador Dirceu 
Carneiro. 

(À Comissão de Assu111os Socklis- decisão termi~ 
nativa.) ~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- o· projeto de 
lei que acaba de ser lido será despachado à comissão competente. 
(Pausa.) 

-Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussão, em turno único, do Parecer nQ 289, de 
1994. da Comissão de Assun<os Econômicos sobre a 
Mensagem o• 376. de 1994 (n' 1.125/94, na origem), de 
8 de dezembro de 1994, pela qual o Senhcr Presidellle 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Sr. PÉRSIO ARIDA para exercer o cargo de Presi· 
dente do Banco Central do BrasiL 

Há em plenário 31 Srs. Senadores. . 
Não há quorum para a votação da Ordem do Di&. Em con

seqüência, a matéria referente à indicação do Sr. Presidente do 
Banco Central fica com sua apreciação adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Fica oom a 
apreciação sobrestada a indicação do Diretor do Banco Centtal do 
Brasil, nos termos regimentais. 

- É o seguinte o item cuja apreciação fica sobrestada: 

MENSAGEM N' 393, DE 1994 
Escolha de Autoridade 

(Incluído em Ordem do Día nos termos do 
art. 281 do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Parecer n° 330. de 1994, da 
Comissão de Assuntos. Econômicos, sobre a Mensagem n° 393, de 
1994 (n' 1.186/94, na origem), de 21 de dezembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete ii delibenlçio do 
Senado a escolha do Senhor FRANCISCO LAFAIÉTE DE PÁ· 
OUA LOPES, para exexcer o cargo de ~tor do Banco Centtal 
do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, convo
cando sessão extraonlinária amanhã. a realizar.se às 9b30 min, 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l

MENSAGEM N' 376, DE 1994 
Escolha de Autoridade 

Discussão, em rumo único, do Parecer no 289, de 1994, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n° 376, de 
1994 (o' 1.!25/94, na origem), de 8 de dezembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete A delibemçio do 
Senado a escolha do Senhor Persio Arida para exercer o cargo de 
Presidente do Banco Central do Brasil. 

-2-
MENSAGEM N' 393, OE 1994 

Escolha de Autoridade 
(Incluído. em Ordem do Dia, nos termos 

do art. 281 do Regimento Interno.) 

Discussão, em t:tuno único, do Parecer D0 330, de 1994, da 
Comissão de Assuntos Econôm.icos, sobre a Mensagem n° 393, de 
1994 (o' 1.186/94, na origem), de 21 de dezembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à delibemçio do 
Senado a escofua do Senhor Francisco Lafaiete de Padua Lopes. 
para exercer o cargo de Diretor do Banco Central do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Eslá encerra· 
da a sessão. 

(Levanra~se a sessão às 19h32min.) 

Ata da 193 Sessão, em 5 de janeiro de 1995 
11 • Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs.: Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

ÀS 9 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM·SE PRESENTES Francisço Rollemberg- Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira-
OS SRS. SENADORI;.'S: - __ Henrique Almeida- Hugo Napoleão-- Humberto Lucena- Jae-

Alexandre Costa """:' Alfredo Campos --Amir Lando - Beni ques Silva - Jarbas Passa.riiilio - João Calmon - João França -
V eras- Carlos Lyra- César Dias-- Chagas Rodrigues- CoutJnho Joaquim Beato - Jonas Pinheiro - Josapbat Marinho - Joel de 
Jorge- Dario Pereira- Dirceu Carneiro- Eduardo Suplicy- Elcio liollanda- José Alves- José Fogaça- José Paulo 81001- José Pe
Alvares - Epitácio Cafeteira - Eva Blay - FernandO Bezelia - drõ- José Richa -José Samey- Lourival Baptista- Lucídio ~or~ 
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tella - Magno Bacelar - Mansuelo de Lavor - Marco Lúcio -
Marluce Pinto- Mauro Benevides- Meira Fillio- Nabor Júnior
Nelson Wedckin- Ney Maranhão- Ney Sua"ssuna- Odacir Soa~ 
res - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Racbid Saldanha Dcrzi -
Ronaldo Aragão - Teotónio Vilela Filho- V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos ttabalhos. 
O Sr. l0 Secretário procederá à "leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Restib.lindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 
N° 4, de 1995 (n° 6195, na origem), de 4 do corrente, refe

rente ao Projeto de Lei da Câmara n• 231. de 1993 (n• 2.223/91. na 
Casa de origem), que institui o Dia do Petroquímico, sanciOnado e 
transformado na Lei n° 8.973, de 4 de janeiro de 1995. 

COMUNICANDO O RECEBIMENTO DE MENSA
GENS: 

N" 5. de 1995 (n• 7/95. na origem). de 4 do corrente. comu
nicando o recebimento das Mensagens CN n% 357 a 361, de 1994, 
que encaminhavam ao arquivo da Presidência da Replblica os au
tógrafos das Emendas Constitucionais de Revisão n°s 2 a 4, de 
1994. promulgadas em 7 de julho de 1994. -

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

O Sr. Chagas Rodrigues, 1~ Vice-PresidenU dâ· 
xa a cadeira da presidência, qut i ocupada pelo Sr. 
Humberto Lúcena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 
O SR. MAURO BENEVIDES (PMD~K Pronuncia o 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'"s e Sis. Senadores, deverá 
realizar-se hoje, no meu Estado, em Fortaleza., às 17h, uma soleni
dade para a renovação dos dirigentes do Tribunal-de Contas dos 
Municípios, já que term.inou a gestão-do COnselheiro José Valdir 
Pessoa, que ali cumpriu uma missão das mais importantes, qual a 
de fiscalizar as contas das comunas interioranas no meu Estado. 
Hoje, ãs 17h. num ato a que espero estar presente- se V. Ex• as· 
sim o permitir -, o Conselheiro José Batista de Oliveira deverá 
empossar-se na Presidência daquele órgão, tendo como Vice--fre.. 
sidente o Conselheiro Airton Maia e como Corregedor o Conse· 
lbeiro Antônio Eufrasino Neto. 

Em relação ao Presidente José Batista de Oliveira. destaco 
que S. Ex1 exerceu o mandato de Vereador na Câmara Municipal 
de Fortaleza e, em três legislawras, o mandato de Deputado Esta· 
duaL Tive eu mesmo o privilégio de acompanhar a sua trajetória, 
colegas que fomos no Poder Legislativo do Estado. E ali S. Ex• 
teve uma atuação das mais destacadas, pelo seu equilíbrio, pela 
sua clarividência, pelo seu descortino, até que, em determinado 
momento, fez cessar a sua atividade política e, indicado pelo Go
vernador do Estado, passou a integrar aquela Corte de Contas, an
teriormente denominada de Conselho de Contas dos Municípios. 

Na reforma constirucional realizada recentemente, o Conse
llio_ de Contas foi transformado em TnOunal de Contas dos Muni
cípios. E posso dizer a V. Ex• que as tarefas levadas a cabo por 
aquele organismo_tém sido aplaudidas pelas autoridades e, sobre· 
tudo, pela opinião'pública do Ceará. Os Conselheiros têm se in· 
cum.bido de fiscalizar as nossas edilidades, as nossas 
municipalidades, e o fazem dentro de critérios rigorosamente sé
rios e austeros, a fim de que se garanta uma aplicação absoluta· 
mente correta dos recursos públicos. 

Tenho, portanto, absoluta confiança de que os Conselbeiros 
José Batista de Oliveira e Airton Maia haverão de dar seqüêncía 
ao trabalho levado a efeito pelo Presidente José Valdir Pessoa, que 
hoje vê encemLI'-se o seu mandato. sob os aplausos dos seus pares 
e de todos aqueles que acompanham a vida política e administrati-
va dos municípios cearenses. - -

Sr. Presidente, ao registrar, nesta trib.J.na, a posse, no dia de 
boje, do Conselheiro José Batista de Oliveira na Presidência do 
Tribunal de Contas dos Municípios, desejo, sobretudo, em nome 
da nossa representação do Ceará no Senado Federal, expressar a 
nossa confla.DÇ3. em que_ aquele ___ magistrado haverá ~_cumprir o 
seu papel cOm a malOr-dignldade, projetando aquele órgio e de
fendendo. acima de tudo, o interesse público. 

Portanto, auguro sinceramente e prognostico com absoluta 
confiança que o Conselheiro José Batista de Oliveira, à frente do 
TCM, haverá de conduzir aquele órgão para que ele se projete ain
da mais como defensor intransigente dos dinheiros públicos. 

Era a comnnicação que tinha a fazer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jacques Silva. ' 

O SR. JACQUES SILVA (PMDI!-{)(). Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sz-is e 
Srs. Senadores, gostaria de abordar, rapidamerite, três assuntos 
nesta sessão. 

O primeiro diz respeito aos vencimentos dos setVidores ci
vis e militares. No ano de 1994, segundo esttJdos do sindicato dos 
servidores, as perdas ultrapassam a 200%. No entanto, o Governo 
oferece 25,94%, um aumento relativamente pequeno para quem 
está sufocado, como é o caso do servidor público. Porém, o pior é 
que esse a11mento, ao que estamos assistindo pela televisão e lendo 
na imprensa. deverá ser parcelado, talvez, até, em quatro vezes. 

Sr. Presidente, isso é inadmissível. O servidor público não 
pode ser responsabilizado pela situação em que s.e encont:a o :m~· 
principalmente na área fmanceira, quando se dlZ que nao ba _di
nheiro para pagar o servidor. Parcelar um aumento de 25%, repito, 
é inadmissível. 

Espero que o Governo que se inicia tenha sensibilidade e 
não cometa essa inj.Istiça com o servidor. Já que foi anunciado o 
aumento de 25,94%, que seja concedid_o de uma só vez. 

O Sr. Pedro Teixeira- Nobre Senador Jacques Silva, per
mite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JACQUES SILVA - Perfeitamente. Senador Pedro 
Teixeira. 

O Sr. Pedro Teixeira - Senador Jacques Silva, o nosso 
pronunciamento desta manhã teria como objeto essa matéria, cons
tante no editorial de hoje do Correio Braziliense, sob o título 
"Ameaça aoS servidores", onde o ~articulista assevera: :·s~o variá
veis e dignas de observação as autudes dos homens pubhcos ele
vados às mais altas esferas do poder. Há os que vão retardando sua 
entrada em cena por insegurança ou porque seus planos anteriores 
er.un outros, ligados às famílias ou ao apego a atividades bem 
mais rentáveis. E há os açodados, que começam a dar palpites e 
conSelhos muito antes de serem nomeados e tomarem posse de 
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seus cargos. A esta última categoria deve pertencer o secretário da 
Administração Federal (SAF). Luiz Carlos Bresser Pereira. Ele 
apresenrou, antes de assumir o cargo, um plano de ~balho - o 
parcelamento. em quatro vezes. do rea}lste de 25,94% concedido 
aos servidores federais. T adas as indicações, as que surgein na im
prensa e as colhidas em conversas de bastidores, induzem o obser
vador mais -ingênuo a uma desagradável conclusão - a de que 
parte significativa da plataforma do novo governo sustenta-se na 
monomania de desprestigiar os servidores públicos, como se estes 
fossem a raüo de todas as mazelas da República. O reajuste de 
25,94%, pequeno lenitivo para utria Classe por demais injUstiçada, 
foi concedido quase como um favor, depois de longas e fastidiosas 
reuniões. Ao que tudo indica, não se levou em conla a circunstân
cia de que os tra.balhadores do serviço público vêm. há três déca
das, sendo vítimas de aOOsos de todos os gêneros, a começar pelo 
desgaste de sua imagem. Eles são retratados como inc:Oinpetentes, 
desleixados, preguiçosos e descumpridores de suas obrigações. 
Ora, se tais acusações correspondessem à reaJ.idade. o Estado bra
sileiro teria sido destruído há muifó ten:ij)o~ E certo que o serviço 
público perdeu em eficiência. Mas também é coiiliecido que o llÍ

vel dos vencimentos vem decaindo ao longo dos anos, não existin
do, no Brasil, um !.istema de caneiras estrubJradas. Tal inovação 
permitiria aos serVídores dedicação exclusiva. motivação perma
nente e oportunidades reais de se desenvolverem profissionalmen
te, com apoio- concreto e incentivo de :ruas pnSprias repartições. A 
idéia do ministro Bresser Pereira, além de não ser original. parece 
ter em mente tratar os sexvidores com a mesma sistemática adota
da. com êxito, em alguns ramos do COmércio. Comprai:n-se à visia 
(no caso, os setviços dos funcionários públicos) e pagam-se à 
prestação (os vencimentos). Bresser Pereira vem da empresa priva
da. o que pode ser salutar pMa. o governo Fertlando Her.rique Car
doso. O falO, conbJdo, de ele começar a agir em detrimento dos 
servidores públicos pode ser um indicador negativo, exatamente 
nesta hora em que o país precisa de alento e confiança nos poderes 
constituídos.'' Como diz o texto, o serviço público pe~ em efi
ciência, mas os níveis de vencimentos dos funcionários públicos 
realmente vêm decaindo no curso de longos anos, e não é com 
essa medida que os cofres públicos vão ser enxugados. Solidarizo
me com V. Ex• quando desta tribuna. nesta manhã, vem censurar a 
insensibilidade das autoridades governamentais que começam a 

governar, prejudicando o mais humilde e o mais necess~~do. 
O SR. JACQUES SILVA- Agradeço o aparte de V. Ex' e 

lamento que o Ministro Bresser Pereírit não tenha tido uma idéia 
melhor. 

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

O SR. JACQUES SILVA- Ouço V. Ex' com prazer. 
O Sr. Magno Bacelar- É oportuno. como sempre, o~ 

nunciamento de V. Ex• nesta manhã, quando aborda um problema 
da mais grave conseqüência para a família dos servidores brasilei
ros:-;-V. Ex•. no irúciC)de sua fala. ressalta que. pelo levantamento 
dos servidores. a perda é de 200%. Noticia a imprensa que,_ pela 
primeira vez. termina o mandato de um Presidente da República 
deixando numa situação e~cepciona.l o Tesouro Nacional. Logo a 
seguir. no início do iloVo Governo, pt<:põe-se o _págamento de 
25% de aumento salarial em quatro parcelas, o que. penso, é uma
humilhação para o servidor público. Defendemos a tese d~ que de
vem permanecer apenas aqueles que trabalham- isto, sim. é uma 
medida moralizadora. Embasado na teoria de que o servidor públi· 
co ·não presta serviços à altura do Pais, não se pode prejudicar mi
lhares de servidores que têm dado tudo de si, até a própria alma, 
em benefício do serviço público. nem puni-los ou colocá-los na 

vala comum em fimçã.o da demagogia de muitos ou da falta de 
sensibilidade de outros. Parabenizo V. Ex•, solidarizando-me com 
o seu pronunciamento e, sobretudo, com o funciorialismg público, 
que teni sido o bod~ expiatório desde o início do Governo Collor. 
Obrigado a V. Ex'. · · . _ 

O SR. JACQUES SILVA - Agradeço a V. Ex'. Tenho 
acompanhado os seus traballios e a sua constante preocupação 
com esse setor tão çarente, o~ servidores públicos. 

É lamentável que isso esteja ocõiTeri.do. Sabemo-s da dificul
dade em que se en~ontram os servidofes. Muitos não estãó teiido 
dinheiro nem para-pagar o ônibus para ir trabalhar, para cumprir 
com a sua obrigação. E o Governo. exatamente neste momento di
fícil para eles, os elege como bode expiatório. 

O Sr. Odaàr Soare;;s - Permíte-me V. Ex .. um aparte? 
O SR.JACQUESSILVA-Ouço V. Ex'. 
O Sr. Odacir Soares - O que V. Ex• afirma tem inteira 

procedência. O servidor público, o funciQllalismo público termina 
sempre sendo o bode expiatóriO.- No ano passado, tive a oportuni
dade de fazer dois discurws aqui. no Senado, referindo-me a uma 
auditoria- realizada pelo Tribunal de Coi:lt_as da União _no BNDES, 
em maio do ano passado-. "PosterlOilnenfe, e'nttei em contato Com o 
Ministro Drummond e pedi a S. Ex• seu relatório e também a deci
são do Tribunal. Niquela ocasião, foram detectadas no BNDES 
várias irregularidades, dentre as quais uma inadimplência de quase 
6 bilhões de dólares. decorrente de empréstimos concedidos ao 
empresariado, ão grande emPresariado paulista, à grande indústria 
paulista. Empréstimos concedidos e não pagos, com garantias in
suficientes, com garant;as já alienadas; o fiel depositário, o empre
sário, ofereceu parte do seu patrimônio como garantia, alienou 
esse patrimônio. vendeu essas garantias; empréstimos garantidos 
insuficientemente; e aSSim por diante. Posteriormente, tivemos co
nhecimento de que essa inadimplência tinha caido para 2 oo 3 bi
lhões de dólares. Toda vez que o governo tem problema de caixa, 
ele só se lembra de cortar. de não aumentar, ou de não arualizaro 
salário dos scm-idores, ou demiti-los, oo, como atualmente, inventa 
essa questão do parcelamento. Invenção do Governador Mário Co
vas, de São Paulo. Não se lembram de ootra coisa, apenas de de
mitir, a.!abar com a estabilidade - uma tese antiga e~ a meu ver, 
absolutamente improcedente', quanto à estabilidade referente aos 
sexvidores atuais. Quanto a essa tese, li, boje, rapidamente, uma 
entrevista do Mimstro Jatene contra o flDl da estabilidade. Isso é 
outri q~estão. -0 fato é' que as coisas se transformam e acabam 
a penando o servidor público, que termina sendo. como V. Ex • diz. 
o bode e~piatório de todas as dificuldades de caix~ do Governo 
Federal. Cumprimento V. Ex• pela importante e OIX>rtuna observa
ção que fâz em seu discurso. O servidor público é o principal par
ceiro do Governo. O Presidente da_República e seus ministros têm 
um part"eiro privilegiado que é o servidor. O Governo -precisa ter 
uma politica ~ransparente. objetiva, clara e imediata para o ~i
dor público. E preciso acabar com essa brincadeira de entrar mi
nistro cada qual com uma idéia DIJ cabeça. Daqui a pooco, o 
Ministro Bresser Pereira inventa algum dispositivo relativo ao ser
vidor, que termina sendo a grande vítima de tc:xio o processo de 
equalização das contas públicas. 

O SR. JACQUES SILVA- Muito obrigado. Senador Oda
cir Soares. O aparte de V. Ex• ilustra muito bem a siruação. pro
vando que, se estamos tendo algum problema de c~a, não é C}llpa 
do 5:ervidor, até porque, no ano de 1994, nenhum aumento foi con
cedido. O Governo, a pretexto de combater o déficit puôliço, s,fin: 
plesmente arrecadou. haja vista não termos constatado qualquer 
grande obra. É estranho que não e~istam recursos para pagar o ser
vidor público. 
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Outro problema que me preocupa bastante. Sr. Presidente e abrangente, enfocando exatamente essas três áreas que estiveram 
Srs. Senadores, é a extinção de ministérios sem um planejãmenco- sob a minha responsabilidade no último ano do Governo Itamar 
maior, princijialmente da LBA, que presta um relevante serviço. Franco. Antes que isso ocomt. eu me permito faz.c;r um registro de 
sobretudo na área de creches, onde existe um atendimento fabulo- um setor que me toccu de maneira muito profunda e motivou o 
so aos mais carentes. De repente, extingue-se aLBA e não sabe- melhor do meu entt.isiasmo- o turismo e a sua significação para o 
mos qual o órgão que irã substituí-la, assumindo, pelo menos, Brasil. 
esses convênios celebrados e renovados anuahp.ente com as prefei- Até pouco tempo, tínhamos uma indústria de turismo defi
turas, Estados e Municípios. de assistência às famílias e às crian- cien~. para cujo setor o governá-não dava a devida importância. 
ças carentes. No fim de 1992. início de 1993, o Presidente Itamar Franco teve a 

De modo que me preocupa bastante a ex Unção da LBA. a oportunidade de dar status de ministério ao turismO. A pârtir daí, 
situação de seus servidores, dos funcionários do Ministério do uma ação coo jugada da Ervt:BRA TUR - E~sa Brasileira. de Tu
Bem-Estar Social, do funcionalismo em geraL rism.o - e da Secretaria Naciooal de Turismo permitiram que se 

Considero estranho que se inicie um Governo, repito, ele- abrissem novas perspectivas para o lurismo. 
gendo ex.atam.ente o pobre dr, servidor público para que se faça es- Quero fazer um registro da mais alta importância.. principal-
ses cortes drásticos. mente em homenagem ao Nordeste. O Brasil é um dos países mais 

Preocupa-me, l.ambém, os cortes do orçamento. Quais as ricos em beleza nanual. E boje, com o ccoturismo, um setor im
áreas atingidas? OUvi qualquer coisa com relação ao DNER, in- portantíssimo, motivo de congresso realizado no Japão, nos Esta
clusive suspensão de obras já licitadas. Sabemos que muitas estra- dos Unidos. na Alemanha, onde compareci. em Frankfurt. na 
da.s" estão intransitáveis, precisando de urgente recuperação. E o reunião da Câmara de Turismo Brasil-Alema.Dha. a costa dourada 
orçamento é cortado exatam.ente no DNER que. realmente, está do Nordeste merece não só a atenção do Governo, mas também do 
exigindo uma presença eficiente do Governo. Cõngresso Nacional. . 

De modo que deixo aqui nesta manhã a minha preocupação É interessante frisar, de acordo com a pesquisa que realizei, 
e o. meu apelo, para que esses cortes sejam feitos com todo o cui- que o nosso instrumental de leis é inadequado. O Nordeste- e 
dado, para que não atinjam princ1palmente Estados e Municípios. quero louvar os governos doS Estados nordestinos que tiveram 

O Sr. Mauro Benevides -Permite-me V. Ex• um aparte? essa preocupação - empreendeu um programa. mantido inicial-
O SR. JACQUES SILVA -Pois não, Senador Mauro Be- mente pelo eomsiasmo de um Govemador, e faço questão de citar 

nevides. · o seu nome, o Govemador de Sergipe, João Alves. que, com a sua 
O Sr. Mauro Beoevides -Já que V. &• está. f~~~ na visão da pCrsPectiva de rurismo da área nordestina, foi ao BID ex

possibilidade de cO!;tes nas dotações destinadas às estradas, penni- por as suas idéias, muito próprias, com relação ao turismo. 
to~ me lembrar o discurso inaugural do nosso companheiro de Con- _ _ João Alves falou com tanto entusiasmo, que a sua idéia se 
gresso, Odacir Klein. extremamente otimizante no que diz respeito transformou num dos programas m.iiis impoitantes que o Brasil 
à recuperação das estradas, a colocação de um recapeamento asfál- tem hoje em regime de parceria com-o BID, o PRODETIJR- Pro-
tico naquelas áreas mais duramente atingidas e, naturalmenre. a grama de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste. A celebração 
construção de novas rodovias. Mas é fuD.damental que se garantam desse documento, da mais alta import:4D.cia para o turismo nOJ:des.. 
esses recursos até para a preservação de estradas. Portanto, acredi- tino. contou com a presença. nos últimos dias de dezembro, em 
to que o apelo que V. Ex• faz neste instante ao próprio Goveniõ Washington, do Presidente Itamar Franco e representantes dos Es
deve ir ao encontro daquilo que anunciou no seu discurso o Minis- tados brasileiros envolvidos no programa. 
tro dos Transportes, Odacir Klein. O Sr. Mauro BeoéVides- V. Ex• me pennite um aparte, 

O SR. JACQUES SILVA _ Agradeço 0 aparte, Senador, Senador Elcio Alvares? 
V .Ex• conhece realmente a realidade rodoviária deste País. Gosta- O SR. ELCIO ALVARES - Pois não, Senador Mauro Be-
ria de dizer, exemplificando, que a BR-153, a conhecida Belém- nevides. 
Brasília, ficoo praticamente intransitável durante muito tempo O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Elcio Alvares. 
entre Alvorada e Gurupi. Ali fOi feito um pequeilo.recapeamento, quero dizer a V. Ex•, neste instante. que tive o privilégio de relatar, 
mas continua em situação precária. Lamentavelmente a verba para nesta Casa, a autorização para que se efetivasse o programa a que 
se fazer esse reparo não sai. Espero que esse corte não veilha a V. Ex• agora alude. o PRODETUR, destinando 400 milhões de 
atingir,- mais urila. vez. a Belém-Brasília, já-tão sacrificada, como dólares para estimular as atividades turisticas na nossa região. Ao 
muitas outras estradas neste País. Creio que 0 orçamento deste ano lado do parecer. deritrO da sua configuração formal. eu me permiti 
foi muito bem debatido~ o Relator, Senador Gilberto Miranda, dis- enaltecer aquela iniciativa do Ministério então confiado a V. Ex• e 
cutiu-o com vários Setores do Governo, com 0 ptôprio Ministro do cheguei mesmo a incutsionar nas atribuições do Presidente daRe
Pianejamento à époc:a, Senador Beni V eras, nosso colega. que hoje pública, dizendo_ que aquele programa, pela ainplitude e abrangên
se encontra no plenário. Portanto, não vejo razão parn. cortes no cia:. justificaria á sua permanência no Ministério da Indústria, do 
Orçamento que acaba de ser aprovado. Comércio e do Turismo. Como V. Ex• já destacou, esses recursos 

Espero que o Governo tenha sensibilidade para não fazer foram repassados pelo BID ao Banco do Nordeste do Brasil, que é 
cortes exatam.ente em áreas prioritárias como estradas. educação, um banco sério, um banco que funciona em razão de critérios rigo-
saúde, segurança e tantas outras. rosos. que tem uma equipe altamente qualificida e já inicíoo a en-

Muito obriga_do, Sr. ~sjdeAte. _ _ ___ ___ ___ trega das parcelas referentes a esses 400 milhões de dólares. Ainda 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Cõncedo a o-ntertro-Presidente-do-Bmoo dô Nordeste, Dr. João Alv~ de ~.1el-

palavra ao nobre Senador Elcio Alvares. lo, encontrava-se no Rio Grande do Norte, frrrnaildo convênio com 
O SR. ELCIO ALVARES (PfL-ES. Prolruncia 0 seguinte o Governador Garibaldi Alves Filho e namralmente repassando os 

discurso. Sem revisãO do orador.) - Sr. Presidente, emló.entes coie"~ recursos que serão aplicados para o incremento da ati v idade turls
gas, eu havia programado, após deixar 0 Ministério da Indúslria. tica naquela região. No nosso Estado, o Ceará, o aeroporto Pinto 
do Comércio e do TUrismo, íeãlizar um pronunciamento bem Martins foi aquiri.boado com algo em tomo de 60 milhões de dóla-
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res; além do aerop::nto~ também será construída uma esttada cos· 
teira ligando a área litorânea que vai da Praia do Cumbuco até o 
Município de Itapipoca. Isso tudo se deveu à sua visão como Mi· 
nistro de Estado, favorecendo uma região que tem condições ex
cepcicoais de gar.mtir o desenvolvimento tuóstico e, 
conseqUentemente, possibilitar ao País não apenas o turismo inter
no, mas sobretudo o rurismo externo, com a captação de divisas 
que vão naturalmente contribuir para a aceleração do nosso pro
gresso, do nosso crescimento -~nômico. No instante eni que- V. 
Ex• se reporta ao PRODE11JR, eu não me dispensaria de aparteá
lo po.ra louvar o projeto, principalmente a inid.ãtiVa-;-a v-1sãõ que V_ 
Ex• teve, um homem do Espírito Santo, que entendeu que o Nor
deste é, sem dúv~ um centro impulsionador da atividade turísti
ca em nosso País. 

O SR. ELCIO ALVARES - O aparte do Senadoc Mauro 
Benevides muito ilust:rn. muito bem a minha fala. 

Eu gostaria de aditar mais alguma coisa a respeito dos cs
c~imentos prestados pelo Senador Mawo Benevides. 

Na ven;Ja.de, a dedicação do Senador_ Mauro_ ~-ºevi~s_, 
lembro-me bem - como Ministro, tive oportunidade de conversar 
com S. Ex• - o seu empenho na tramitação rápida. na tramitação 
urgente da autorizaçio para assinar o termo de convênio do PRO
DETUR com os governos do Nordeste, foi fundamental. Eu diria 
mesmo qu~ não fosse a dilig€.:lcia do Senador MaUro Benevides, 
não teríamos a autorização constitucional necessária para realizar 
o PRODETUR e_ beneficiar os Estados do Nordeste Portanto, 
quando se contar à história deste-programa. faço questão de dar ao 
Senador Mauro Benevides uma moldura de relevo, porque a sua 
dedicação, brilhante xepresentante que é do Estado do Ceará, bene· 
ficiou todos os Estados notdestinos envolvidos com o PRODS
TUR. 

Sr. Pn:sidente, Srs. Senadores, faço questão de fazer este re· 
gistro, porqu~ tenho certeza que, quando se contar a_hist6ria do 
turismo no BrasiL o PRODETUR será lembrado, inegavelmente, 
como marco de desenvolvimento. 

Quero manifestar, neste instante, a minha confll!Dça de que 
o turismo _é um dos fatores mais importantes- para ó desenvolvi
mento do Nordeste. 

Antes de deixar o Ministério, em corl::J.panbia do Ministro 
Bayma Dennys, assinamos uma portaria permitindo que novamen
te se instalassem os cruzeiros bJrisúcos ao longo da costa do Bra
sil. A retomada desse fluxo turistico, através de Jiavios de 
cabotagem de passageiros, abre uma perspectiva pãra o Nordeste, 
uma complementação que considero fundamental. 

Recentemente, no Jornal Nadonal, vimos um episódio que 
nos deu grande alegria, quando um navió, ·saindo do caribe, in
gressava pelas águas do Tapaj6s, abrindo uma perspectiva rurlstíca 
muito grande na região Norte do País. 

O Nordeste brasilei:(o - é preciso que ·se -afUi:De e quero pro
clamar isso, visto que sou representante do Estado do Espírito 
Santo- é talvez um dos pontos muito importantes na visão que es
tamos tendo do desenvolvimento do turismo no Brasil. 

O Nordeste está ocupando uma liderança que dificilmente, 
nesses próximos dez anos, virá a perder. 

Realizam-se bolsas permanentes de negócios no Nordeste. 
Estive no Recüe e fiquei até certo poo.to perplexo com o núDle'l'O 
de pessoas que participaram desse evento tão importante, com cer
ca de 300 stimds instalados, p~ vender as nossas belezas natu
rais, principalmente da Região nordestina. 

Hoje, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte 
e outros Estad~ nordestinos podem oferecer ao Brasil uma pers
pectiva de turismo que precisa ser cada vez mais alardeada. 

Louvo, aqui, o Governador Ciro Gomes. A novela Tropica
liente foi, realmente, um instrumento de marketlng da mais alta 
importância par.1 o Ceari, dando a lodos os brasileiros a visão das 
belezas naturais daquele Estado. 

Esse privilégio não fica restrito somente ao Cea.Iá. Qual
quer um de nós, passando por Estados nordestinos, tem oportuni
dade de constatar;- Sr. Presidente, que, realmente, o Nordeste tem 
um potencial a ser transformado, por certo, na costa dourada do 
Brasil. 

É preciso que este Governo que se instaloo - e fiquei muito 
feliz quando o Pn:sidente Fernando Henrique Cardoso teve a opor· 
tunidadc de me dizer que o turismo será uma das prioridades de 
seu Governo- estimule o turismo, cada vez mais, na úea do Nor
deste e intensifique o Programa do PRODETIJR. 

Conversando com técnicos do BID, nos primórdios do pro
jeto que, como disse, teve inicialmente o estímulo acbniri.vel do 
Governador João Alves, soube que aquilo era apenas o começo de 
um ·apoio muito vigoroso que o· BID pretenderia empl1!Star ao Bra
sil para incrementar o turismo, uma das alavanc:as principais da 
economia brasileira. 

Mas, Sr. Presidente, o assunto é muito vasto, e quero dar 
um trntamento a ele não só do aspecto do entusiasmo mas tam
bém, principalmente, colocando os conhecimentos técnicos que 
me foram passados por todos aqueles que estão envolvidos na pro
blemática do desenvolvimento do turismo no Nonleste. 

Ao fazer esse registro. quero dizer que os primeiros n:cur
sos jã estão chegando ao Nordeste, através do PRODETIJR, e fi. 
quei muito feliz em verificar que os aeroportos de São Luis, no 
Maranhão, e de Natal, no Rio Grande do N<me, são as dilas pri· 
meiras obras ligadas ao wrismo que estão recebendo o beneficio 
do PRODETUR. . 

Sr. Presidente, numa outra oportunidade, com maiO[' tempo, 
vou voltar ao tema porque considero da mais alta importância: que 
o turismo, no Congresso brasileiro, tenha o apoio de leis vigorosas 
que permitam ao- atual Governo transformá-lo numa das suas prio
ridedes. 

Parabenizo todos aqueles que, de uma forma ou de rutra, no 
Nordesie, lutaram em favor do PRODETIJR, uma realidede que 

-nos permite afirmar que o turismo será, indiscutivelment~ naquela 
belissima região do Brasil, um dos pontos maiores para o seu de
senvolvimento e para a sua sustentação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de eon. 

ceder a palavra ao próximo orador, a PresicM:ncia solicita aos Srs. 
Senadores que já estão Ca$a. mas que ainda não vieram ao plená
rio, que estejam presentes neste n:cinto, para que, -dentro de JX>U
cos instantes. JX>SSamos tentar a apreciação de matt'irias em pauta: 
as indicações do Sr. Presidente e do Sr. Direlcr do Banco Central, 
n:spectivamcnte, Drs. Pérsio Arida e Francisco Lopes. 

A Pn:sidência infotma que jã há na Casa 41 Srs. Senadores; 
em plenário, temos cm tomo de 28 a 30 Seiiadores. Solicito apre
sença dos demais Senadores neste recinto. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP-DF. Pronuncia o seguinte 
disrurso.) -Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, os jornais de 
boje noticiam fartamente que o PP. o-Partido ProgressiSta ão qual 
pertenço e por cuja liderança evenblalmente respondo hoje no Se
ttaOO Federal em <lecomncia de ausência do Senador lrapuan 
Costa Júnior, em missãO oficial ao exterior, e ·o PL. não serão con
vidados a participar do semíiiário que, no próximo dia 26. vai dis
cutir, na Escola Superior de Administração Fazendária- ESAF, 
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em Brasília,. as principais reformas do Governo Fernando Henri
que. 

Sr. Presidente, é estranha ess:a discriminação. Outro dia. a 
Bancada do PP, auavés do seu lfder na CSmara dos Deputados, 
considerou este Partido como um fLlbo espúrio desse Governo. 
Apesar de termos apoiado o novo Governo, tanto o PP como o PL 
dever.lo estar presentes ao seminário apenas como-Observadores. 
Politicos importantes do PPR também selio chamados na mesma 
condição. . -

A decisão, diz a notícia. foi tomada ontem de manhã. em 
mais uma reunião comandada pelo Více-Presidente Marco Maciel, 
e guardada a sete chaves pela equipe de Fernando Henrique. Quem 
esteve lá, isso é até interessante, entrou e saiu pela garagem. O PP, 
acredito que nem pela garagem pode entrar. 

Realmente, é incontestável a importância de um partido 
como o Partido Progressista, que elegeu agora quatro novos Sena
dores: Bernanlo Cabral, no Amazonas, José Robet10 Anuda, no 
Distrito Federal, Osmar Dias, no Paraná e Antôcio Carlos V ala da
res~ em Sergipe e cOnta ainda com os: Senadores Joio França. o Se
nador Meira Filho, o Senador lrap.Jan Costa Júnior e eu, nesta 
Casa. Não 6 possível que isso ocorra com um partido que tenha 
trabalhado tanto em vários Estados e tenha realmente contribuído 
para a esmagadora vitória fwal desle Governo. 

Em Goiás, a candidata Lócia Viinia e o então Ministro da 
Saúde, Henrique Santillo, VlllTOillm, propagaram, IIabalharam e 
ca:reram todo aquele Estado em defesa da candidarura de Fernan
do Henrique Cardoso. 

No Distrito Federal, onde Lula teve uma vitória mínima, 
não fosse efetiva:i:nente o Governador de então Joaquim Roriz, que 
é do PP, ter IIabalhado efetivamenle em prol da candidaiUill de 
Fernando Henrique, creio que essas parcebs de votos não penniti
riam uma vitória tão tranqüila ao fmal em primeiro turno. 

O mesmo aconteceu o Paraná, onde o candidato derrotado, 
Álvaro Dias, trabalhou ativamente em filvot da c8ildidai:tirit do 
hoje Presidente Fernando Henrique. 

Também em. Minas Gerais o então candidato Hélio Costa 
teve papel preponderante. 

Por isso, Sr. Presidente, estmnhamoS que, ontem. nesta 
Casa. quando se procurava fazer composições no sentido de votar 
temas da maior relevância, o Partido Progressista fosse procurado 
insistentemente para vir aqui" apoiar o interesse do País sim, mas 
interesse coordenado e capitaneado pelo PSDB, qoe nem sequer 
nos recebe em suas reuniões.. 

Politica é isso! O interesse nacional do Presidente do Banco 
Central é importanle, mas nem por isso o País acabou hoje. Dizia
me um Senador que abriu a janela pela manhã e disse: "Será que o 
Brasil cantimJa''? Será que deixariamos de viver boje simplesmen

te porque um Presidente do Banco Central não foi escolhido? O 
País continua, sim-. Um País que tem uma estrutura. uma organiza
ção. um Ministro da Fazenda competente, como é o caso. conti
nua~ independentemente de um coordenador vir trabalhar. jã que 
uma equipe é muito mais importante do que um só homem. Ele 
poderia até estar doente. _ 

Não era questão vital e visceral que tivéssemos de runuar a 
nossa dignidade, porque não vi o PSDB. na Câmara dos Deputa
dos, postular para que houvesse quorum na votação do projeto 
que anistia o Presidente desta Casa. Na votação, nem me refll'O ã 
aprovação - porque pode ser que o Partido entenda que V. Ex• 
realmente não é digno de ser anistiado. Houve Senador que, em 18 
meses nesta Casa. se o vi 5 ou 6 vezes, fOI o máximo. Mas, desta 
tribuna, eu o vt concitar seus Pares à votação. 

Nós, do Partido Progressista, não podemos, na verdade, an
dar de cócoras, ainda que o interesse nacional seja relevante, c_omo 
reconhecemos que é relevante também as indicações dos diploma
tas; e esta matéria .não consta da Ordem do Dia. Por que não cons
ta da Ordem do Dia de boje a ratificação dos Srs. Diplomatas e 
Embaixadores? 

Trata-se de uma questão direçionada que passou a ser políti
ca; e. se é p:>lítica, deve ser tratada politicamente. 

Nós.--oo PP, de forma declarada, não daremos número para 
que se apóie uma decisão em que não somos consultados. Ainda 
não existe _um Líder de Governo. Sr. Presidente! O Governo já 
nasce desprezando esta Casa! 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 

solicita aos Srs. Senadores que venham ao plenário e que ocupem 
os seus lugares. 

Dentro de poucos instantes, vamos submeter ao Plenário a 
deliberação relacionada com as indicações do Senhor Presidente 
da República para a Presidência do Banco Central, na pessoa do 
Dr. Pérsio Arida, e para a Diretoria do referido banco, na pessoa 
do Dr. Fillncisco Lopes. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, solicito a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palaVIll 
o nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -sP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pergunto se o Governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso já designou um líder. 

Parece-me que há uma certa falta de coordenação política; 
afinal, são 81 Srs. Senadores. Ontem, havia 54 ou 56 na Casa; 40 
presentes. e os outros 41? Quem examina, Com atenção, onde es
tão? Será que bá alguma liderança do Governo que procura telefo
nar, solicitando a atenção dos Srs. Senadotes? Será que alguém 
está fazendo um balanço de quem está viajando,. de quem está no 
exterior, de quem. porventura, esteja doente? 

S'ou um Senac:l.<x' de Oposição, mas fico preocupadO, porque 
a decisão sobre a Presidência do Banco Central é algo que está 
além do interesse simplesmente de um_Senador da Oposição. Tra
ta-se de uma questão de interesse público, de interesse da Nação 
estar consciente de que há um tib.llar, o Presidente do Banco Cen
tral, diante de siruações graves na economia. Como salientei on
tem, há questões como a interveriçãó do BANESPA, do 
BANESER e que a todo dia interferem no mercado fmanceiro cOni 
as instituições fmanceiras; questões decorrentes da crise Do Méxi
co, que afetam a economia argentina e a economia brasileira, en
fim, todas as economias da-América Latina. 

Preocupa-me o interesse da Nação. Então, pergunto-me -
porque, até a semaD.a passiida, havia um Líder de Governo, o Se
nador Pedro Simon -: será que há alguém exercendo a função de 
coordenador? Será que o Vice-Presídente da Repúb~ca. Se_nador 
Marco Maciel. até a semana passada, estava consciente do que 
está ocorrendo nesta Casa? Quem está fazendo esse balanço? Ou 
será que o Governo FCmando Henrique não tf:ni quem se- preocupe 
com uma situação como essa. que acaba resultando em manchetes, 
tais como as de boje, em toda a imprensa nacional, sobre 6 com-
portamento do Senado? _ 

Sei que bá Senadores que, infelizmente, não podem estar 
presentes. Por exemplo, o 2° Suplente do Senador Mário Covas;
Joaquim dos Santos Andrade, que foi Presídente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo e da CGT. S. Ex• sofreu um enfarte, ~á 
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pouco tempo, e ainda não está em boas condições físicas. Mas será 
que não seria o caso, dada a emergência da situação, de solicitar 
que o 1 o Suplente. boje Secretário da Culrura do Governo Mário 
Covas, até renuncie ao mandato para estar presente? 

Recebo a iniormação de que Mauro Mendonça jã renunciou 
ao mandato de Senador. Então, essa possibilidade não mais existe. 

Há o caso do Senador Darçy Ribeiro, que, felizmente, saiu 
do hospital, ou melhor, S. Ex• fez uma peripécia que devemos au
gurar. Quero registrar quão contente estou porque, há cerca de 3 
ou 4 semanas, na semana em que faleceu Antônio- Carlos Brasilei
ro de Almeida J obim, tentei visitá-lo~ Estive apenas na entrada do 
hospital, porque S. Ex• estava na UTI e não podia receber visitas 
-e, ali. comunicaram-me sobre seu estado grave. 

Sr. Presidente, os índios de todo o Brasil tocaram tãmbores 
para que Darcy Ribeiro se recuperasse. O Senador ~ sentiu enco
rajado e, mesmo na UTL pediu a um amigo uma cadeira de rodas e 
escapuliu. Hoje, na primeira página do Jornal do Brasil, há uma 
foto sua e um artigo revelando como "aos 72 anos, não Só escapru 
da inorte como, há cinco dias, fugiu do hospital"! 

"Os médicos davam alta pra todo mundo, menos pra mim". 
dizia ontem, deitado na rede da varanda de uma casa de praia no 
litoral do Estado, onde se refugiou para coricluir projetO de mais 
de 30 anos: "Os Brasileiros". Darcy Ribeiro está conseguindo su~ 
perar, resistir ao câncer que o vitimou. Está conseguindo respizar, 
apesar de estar apenas com um pulmão. Está se emocionando ao 
saber que os índios do Brasil inteiro tocaram ta_ID.bor p:>r sua saú
de. 

E, aqui, simbolicamente, Sr. Presidente, SO e s·rs. Senado
res, gostaria também de tocar o tambor pela saúde de nosso queri
do Senador Darcy Ribçiro, a fnn de_ que S. Ex• possa, o mais 
rápido possível, retornar a esta Casa, pãrticiPinOO de nossas ati v i
dades. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Pedro Simon. · 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia. o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Sõ e Srs. Senadores, em primeiro lu
gar. quero trazer, como o fez o-iluStre Lider Eduardo Sllplicy, e te
nho certeza de que também todos os Parlamentares da Casa, o 
nos~ carinbo, o nosso afeto ao extraordinário companheiro Darcy 
Ribeiro. 

Desde o início, acompanhamos a gravidade Oe sua doença. 
Mas, Darcy Ribeiro é uma pessoa que tem enganado a todos. 
Quando S. Ex• ret~u _a<? _Bra.!õil, conseguiu permissão paxa re
gressar à Nação, em dec()[l'ência de seu estado de saúde, que erã 
tão grave, pois S. Ex• vinha para morrer no Brasil. Graças a Deus 
S. Ex" se recuperru, readquiriu forças e, com competência. se ele
geu Senador. V ice-Governador do Rio de JaneirO, e está aí eSsa- fi
gura extra.ordinãriã. de carinho, de afeto e de amizade que nós 

todos respeitamos. Ficamos preocupados - e tem nizão o· Senador 
Eduardo Suplicy - com o que aconteceu cotn S. Ex •. As jnforma
ções que temos são as de que S. Ex• está se recuperando, -e a cada 
dia está-melhor e mais atuante. Também tenho informação de que 
S. Exa está procurando se inteirar a respeito do que está acontecen
do com os rumos da nossa Pátria.- Acho muito importaote e indis
pensável, para este ano, a presença de Darcy Ribeiro. Eu. que sou 
profundamente cristlo e emotivo. rezo pela sua recuperação. Tem 
razio o Senador Eduardo Suplicy- também li essa notícia emocio
nante - assim como os índios, que estavam bã.tendo os tambores e 
invocando os_ seus _®uses pela recuperação de Darcy Ribeiro, nós 
também fazemos o mesmo, neste momento. 

Sr. Presidente, a segunda questão que quero tratar é com re
lação ao momento que estamos vivendo. Domingo tive a honra de 
representar, nesta Casa, a Liderança do Governo Itamar Franco, 
Liderança que não queria aceitar e briguei para não aceitá-la, como 
também não aceitei ~participar do seu Ministério, mas o metf PartiR 
do exi,gfu-me e acho que tentei fazer a minha parte. Quero dizer 
que estan:ios iniciando um novo Governo, o de Fernando Henrique 
Cardoso, que está fazendo ·u.ma obra excepcional, na tentãtiva de 
um grande entendimento e de um grande diálogo sobre a hora que 
estamQS vivendo. Todos sabemos _que o Brasil vive o melhor e o 
mais importante momento de sua vida. pela hora de transição e 
pela oportunidade. Isso passa, indiscutivelmente, pelas alterações 
da nossa Constituição FedentL E, para isso. são necessários três 
quintos da composição das duas Casas. 

Sabemos que o Ministério escolhido pelo Presidente Fer
nando Henrique Cardoso é um grande Ministério, mas ao qual Sua 
Excelência Iez algumas concessões, inclusive potqUe é um Minis
tério que tentará buscar um entendimento, quando da Revisão 
Constitucional. 

O Governo do Presidente Fernando Henriqu_e Cardoso co
meçou. No ftnal da semana, Sua Excelência fará a primeira reu
nião com o seu Ministério. Sua Excelência já fez algo que 
considero muito importante, que é constituir um Conselho Políti
co, do qual participam os presidentes dos partidos que o apóiam -
houve algum equívoco, mas será solucionado -.para debater essa 
questão. 

Outro ato que considero da maior importância. praticado 
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, fôt a convocação, 
para o final deste mês, de uma reunião inédita. pois nunca houve 
uma reunião como essa, para a qual todos os Senad_mes_e Deputa
dos que o apóiam serão chamados, a fun de debaterem ~ propos
tas de emenda constirucional. Durante um ou dois dias, em algum 
lugar aqui em Brasília. os Parlamentares terão a oportunidade de 
expor suas idéias e, também. de oo.vir o pensamento do Ptesidente. 

Antes de enviar qualquer pacote- como fez o ex-Presidente 
Collor, enviando um pacote ao Congresso Nacional-. o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso reunirá a sua equipe para apresentar 
as suas idéias. Irá convidar o Parlamento, para que os Deputados e 
os Senadores possam debater_ e discutir, para depois encOntrar a 
solução. 

Com relaçào à Liderança. de ter ou não coordenação, na 
verdade, o Vice-Presidente Marco Maciel- justiça seja feita-, até 
ontem, estava coordenando muito bem, os projetas em andamento 
nesta Casa, dentre eles o projeto da Deputada Rita Çamata - não 
entendo por que não é aprovado, mas não se diga que é por falta 
de interesse do Executivo-; o projeto de utoria do Senador José 
Fogaça. que. me parece, recebeu uma solução eXcepcional. Duran
te dois anos, não conseguimos fazê.. lo e. se essa solução não-saiu 
daqui, também não foi culpa nossa. Que o diga o Senador José 
Fogaça. quando havia uma polêmica entre o Execufivo, o·Governo 

e o Governo do Rio GTande do Sul para encontrar uma fórmula, 
que agora foi encontrada. 

Com relação a esses nomes, por amor de Deus! Penso que 
não é a presença do Uder do Governo que vai determinar a vota
ção ou não -do nome do Pmio Arida. Quanto ao fato de escolher 
ou não o Líder do Governo Fernando Henrique, o Governo_ está 
esperando exatamente que a escolha seja feita no novo Parlamçn
to, num debate, numa discussão, para ver quem seri.o os Uderes 
dC partido, e se o Líder de Governo deve ser o mesmo Uder de 
partido ou não, se deve baver Líder de Governo ou se devem ser 
os Líderes partidários. Quem levou essa questão para o Presidente 
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Fernando Henrique Cardoso, foram os presidentes de partidos. Sua nando Collor. Já disse aqui que nle parecia às vezes que o Senador 
Excelência está estudando e buscando a defmição dessa matéria. Marco Maciel, então Líder do Governo ... 

O Sr. Pedro Teixeira - Pennite-me V. Ex'um aparte? O SR. PEDRO SIMON- Não há malicia em nada do que 
O SR. PEDRO SIMON -Concedo um aparte a V.Ex'. V. Ex' dirá agora? 
O Sr. Pedro Teixeira - Nobre Senador. o nosso protesto é O Sr. Edmirdo Suplicy - Não. ao contrário. Posso cOille-

pela desconsideração. p:>rque ainda existimos. Não pudemos nos çar por V. Ex• Quando era Líder do Governo Itamar Franco e ba
situar naquela reunião em que V. Ex• esteve presente, noutro dia, via aqui uma votação importante, V. Ex• ficava atento ao número 
porque estamos em fim de mandato e, por conseguinte, não somos de presenças. Eu notava sua preocupação em chamar os Senado
prioritáriOs. Aúida estamos em vigência, como foi dito naquela res, alguém fazia esse papel. Quando em. Líder o Senador Marco 
oporOJnidade, que, inclusive hoje, o então Cbanceler e Ministro Maciel, eu até dizia que S. Ex.• parecia uma antena parabólica, pois 
das Relações Exteriores sabatinado também já estava_ em- fli:ii ·ae-- Sabia onde estavam todos. mandava buscar, sabia quem era o Se
mandato e, no entanto, houve ess.a. consideração. O que declara- nador que estava com o procedimento de não querer entrar, porque 
mos foi que, realmente. houve uma desconsideração em relação a não fora atendido aquí ou acolá. S. Ex• conseguía fazer as coisas, 
nós, p:::1rque pertencemos a uma agremiação. da sua maneira. Algumas delas eu até cri\icava, mas a verdade é 

O SR. PEDRO SIMON- Qual é a desconsideração? que S. Ex• coordenava, agia, tinha as coisas sob seu controle, pelo 
O Sr. Pedro Teixeira- Desconsideração pelO que di'Sse V. menos sabia onde encontrar os demais Senadores, sabia quais 

Ex•, de que só trata de matéria com o nosso Partido, por exemplo. eram as aspírações, anseios e reclamações de cada um dos 81 Se-
com os novos líderes que estão por chegar. nadares. Mas não sei se agora alguém está fazendo ísso. Percebo 

· O SR. PEDRO SIMON- Não, não estou dizendo isso. que estou aquí" apOnlando uma falha do Governo Fernando Henri-
O Sr. Pedro Teixeira- Então, entendi mal. Peço vênia. que Cardoso- é o qUe estou fazendo. Se eu fosse membro do Go-
0 SR. PEDRO SIMON --0 que disse é que foi feita uma vemo e aqui estivesse sendo votado algo tão importante quanto a 

pergunta pelo Senador Eduardo Suplicy do porquê de não haver aprovação da indicação para a Presidência do Banco Central, cer
um novo Líder do Governo nesta Casa. Respondo a S. Ex• que o lamente eu estaria preocupado. 
Governo Fernando Henrique está esperando que assumam os no- O Sr. Odacir Soares- Mas o PT está no Governo, Senador 
vos Parlamentares, porque pode ser que Sua Excelência queira es- Eduardo Suplicy. 
colher na Câmara ou no Senado algum Parlamentar que ainda não O Sr. Eduardo Suplicy- Não estã. Francisco Weffort safu 
tomou posse. do Partido dos Trabalhadores para ser membro do Governo. 

O Sr. Pedro Teixeira - E nesse interregno. o que V. Ex• 
acha? Fica o· Senador Eduanlo Suplicy como Líder do Governo? 
Aliás, é uma honra para o Governo ter um Líder como o Senador 
Suplicy. 

O SR. PEDRO SIMON- Eu sabia que ia terminar assim! 
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Pedro Simon, peço um 

aparte a V. Ex• 
O SR. PEDRO SIMON- Concedo um aparte a V. Ex' 
O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex• acaba de diagnosticar 

que, de fato, há um vácuo no mês de janeiro. Segundo o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso e o Vice-Presi~nte Marco Maciel, 
parece que se esqueceram. .. 

O SR. PEDRO SIMON- Esqueceram de quê? 
O Sr. Eduardo Suplicy- De que aqui deveria haver um 

Líder. A não ser que V. Ex_• assuma a tarefa. Mas ~bo que nã_o. 

O SR. PEDRO SIMON -A minha missão terminou com a 
saída do ex-Presidente Itamar Franco. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Terminou, eu- peii:ebi. Quando 
da reunião dos Líderes, convocada pelo Presidente Humberto Lu
cena na semana passada- em que pese V. Ex• estar junto à sala da 
Presidência-, os demais Líderes sentiram a falta de V. Ex• na reu
nião. O Presidente explicou a sua ausência em função de não mais 
ser o Líder do _Governo. 

Na reunião, perguntamos por V. Ex• O Presidente explicou 
que V. Ex• não era mais o Líder e que, portanto, não iria mais às 
reuniões dos Líderes. Perguntamos, então, quem seria o líder. Já se 
passaram quatro dias e ainda não temos um Líder. Mas JX>d.em ter 
a certeza de que o Presidente Femando Henrique Ca!doso sabe 
que o PT está na OposiÇão, e tenho a impressão de que é melhor 
Sua Excelência designar um Líder aqui. Inclusive como Senador 
pela Oposição, estou chamando a atenção de que o Governo está 
sem coordenador político. Isso é responsabilidade do Palácio do 
Planalto. Não percebo da parte de qualquer pessoa essa preocupa
ção. Vou primeiro dar um exemplo do tempo do Presidente Fer-

O Sr. Odacir Soares- Ele é MiniStro da CulbJra.. o Minis
tério mãis importarite~· pois é o Ministério da ideologia. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Espero até que o Mínistro FranM 
cisco Weffort colabore com o interesse da Nação. Mas, de fato, ele 
não é filiado ao Partido dos Trabalhadores desde que resolveu 
aceitar o convite do Presidente Fernando Henrique. 

O SR. PEDRO SIMON- SenadOT Eduanlo Suplicy. en
tendo a posição de V. Ex• Se analisarmos friameiite, V. Ex• está 
dizendo algo que é verdade: o Senhor Fernando Henrique inicioo 
o Govefno e ainda não tem liderança aqui. 
- _- Mas volto a repetir: Sua EXCelência ainda não escolheu a li
derança. porque está discutindo internamente, com os presidentes 
de Partidos, para decidir se será um colégio de presídentes que irá 
fazer _a coordenação política do Governo; ou se será o Líder do 
Partido que vai acumular a Liderança do Partido com a de Banca
da. Essas questões têm que ser discutidas. O Líder do futuro Parla
mento será um dos que vão chegar - nós temos um terço que vai 
ficar e dois terços que vão chegar- ou pretende-se deixar uma das 
pessoas que estão aqui? 

Sejamos sinceros: V. Ex• pode fazer até uiria-cótica compe
tente, porque é um homem de Oposição, mas ela não é real. Dizer 
que ainda não se revolveu a questão Pérsio Arida porque falta um 
líder aqui? Não~ isso não é ver$de. Sabemos que se_~_ta_ do Presi
dente do Banco Central. Quem quer votar vota; quem não quiser 
não vota. Mas em que alteraria um Líder de Governo? ~m que alM 
leraria a votação de ontem à noite se.o Sr. Elcio Alvares já fosse o 
Líder do Governo? E. digaMse de passagem, o Sr. Elcio Alvares 
trabalhou, correu, o Sr. Humberto_ Lucena saiu da Presidência do 
Senado. foi ao restaurante fazer um a-pelo dramátic-o nO seritido de 
que as pessoas votassem. 

O que está para ser votado é a indicação dos nomes do Sr. 
Pérsio Arida, de outro diretor do Banco Central e de embaixado
res. Quero que me digam: um Uder do Governo alteraria a reunião 
de ontem? Se o Sr. Elcio Alvares já fosse Líder do Governo, Tari~ 
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mais do que fez? Estavam invocando solidariedade ao Senador 
Humberto Lucena. Pois bem: S. Ex• saiu da Presidência, foi iã e 
fez um apelo: "Querem me prestar solidariedade? A solidariedade 
que me prestam é a de virem votar". Então, querer dizer que não 
houve a votação ontem porque não havia Líder do Governo, com 
toda sinceridade, acredito que não. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Mas que contribuiria; isto é cer
to. Tanto que. nobre Senador Pedro Simon, se já foSse -õficiãlmen
te Líder o prezado Senador Elcio Alvares, a imprensa hoje o 
estaria responsabilizando por não ter consegUido trazer os Srs. Se
nadores. Tantas vezes eo vi isso. Sorte dele. 

O SR. PEDRO SIMON- Isso é verdade. Tenho que reco
nhecer que isso é verdadeiro. O Senador Elcio Alvares já seria 
manchete: "Primeira derrota de Elcio Alvares.'' (RisoS) 

O Sr. Eduardo Suplicy- Exatamente. Portanto, ao _que eu 
saiba, S. Ex• não está assumin:do, por enquanto, a LideraD.ça do 
Governo, porque. ofiCialmente, não foi designado. E o_ Presidente 
vai cobrar do seu Líder acontecimentos como os de ontem. e com 
raZio, no momento em que designar um Líder. V. Ex• sabe muito 
bem, porque fá foi Líder. 

O SR. PEDRO SIMON- Fui um Líder que. modéstia~à 
parte. agi diferente. Fuf-um Líder que não apareCeu e que nunca 
fez encaminhamento. O meu trabalho de Líder- e se eu tive al
gummérito- foi falar com V. Ex• permanentemente e, na hora das 
grandes votações, consegui muitas vezeS- e agradeço o apoio de 
V. Ex•- :reconhoce:r que o grande Líder do PMDB era o Sr. Sena
dor Mauro Beneviàes, responsabilizar o Sr. MaUrá Benevides den
tro do PMDB, responsabilizar o Sr. Marco Maciel dentro do PFL, 
responsabilizar o Sr. Mário Covas dentro do PSDB. responsabili
zar o Sr. Nelson Wedekin dentro do PDT. Esse trabalho de coor
denação foi feito e muito bem feito. Isto é o que penso que o 
Senhor Fernando Henrique deve estar fazendo agora. 

O que me parece ruim. Sr. Presidente, é esperarmos de hoje 
até o di.:J. 17. O Senadp vai ser ~ç_bete de hoje __ at§ lá. E a impren
sa usou um termo que me machucou muito. Ela foi --l;:riiel com o 
Senado usando o termo 11cbantagem", e ela não tinha esse direito. 
O Senado est,ã numa posição que merece respeito. Estou sendo 
apedrejado no Rio Grande do Sul, porque estãó di.Zéndo que o Se
nador Humberto Lucena fez toda a campanbà na Gráfica do Sena
do e que eu agora quero perdoá-lo. Tenho que dizer mil vezes que 
isto é mentira. O que -o Senador Humberto Lucena fez foi pUblicar 
a mensagem de Natal, que há 30 anos muita-gente-raz. que Minis-
tro do Supremo Tribunal Federal faz.. que Desembat'gadOT' faz, que 
Governador de Estado, que todo mundo faz, e de repente resolve
ram cassar o mandato do Senador Humberto Lucena, porque man
dou uma mensagem de Natal que há 30 anos se mandá. Tenho 
autoridade para dizer isso, porque nunca o ftz. E isso aconteceu. 

E estamos magoados, poxque a Câmara podia votar ou n.jei
tar. Quer votar, vota; quer rejeitar, rejeita. Mas não podia ficar em
purrando, em.punando, porque penso que é uma desconsideração 
com o Senado. A posição dos companheiros que estão fazendo 
issO, acteâito estar cOrreta, só penso não podemos ir contra a maré. 
Não adianta querexmos forçar as coisas. E a grande Imprensa está 
publicando isso, e publicando isto ontem. Hoje está publicando o 
quê? "O Senado estã chantage<>.ndo. exige~ '!\~nt~~- d:) Cl.rn?rn~" 

Isso é ruim. Sr. Presidente. O medo que tenho é de que, de 
boje até o dia 17. sejam essas as manchetes sobre o Senado. Já irão 
dizer. o Fernando Henrique está lá. formaiú.fó à novO'GOVeino. a 
nova economia, o novo Brasil. o Brasil moderno. o Brnsil ético,_Q_ 
Brasil responsável. e o Senado continua O mC:smO. nãO Quer mu
dar. Acredito que pagaremos um preço caro e iremos nos arrepen
der no fu OJro. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON Com o maior prazer. concedo o 

aparte ao meu grande líder, Senac..ior Jarbas Passarinho. 
O Sr. Jarbas Passarinho - Senador Pedro Simon. agrade

ço a V. Ex• pennitir-me entrar nessa tertúlia preparatória da tenta
tiva de votação. Em primeiro lugar. desejo assocíar-me 
inteiramente a sua justa revolta diante dessa reação que está nos 
atingindo. Votamos aqui. e V. Ex• também, mas foi um voto sim
bólico quando se tntou disso. O nobre Senador Eduardo Suplicy 
passa a -ser. aqui, a representação única da ética política. segundo 
os jornais - S. Ex•, evidentemente. não deseja ser esse monopo
lista. Como s: Ex• se deClarou contrário à votação, alguém foi ob
ter no PRODASEN a publicação de todos que aqui se 
encontravam e que não se levantaram para ser contra. V. Ex• co
meçou a pagar por isso um preço alto. e eu também. Recebi. inclu
sive, de um ex-cadete, quando eu era tenente, uma carta 
desaforada, dizendo que eu tinha saído do pedestal onde ele tinha 
me colocado chnante toda_ a minha vida. porque eu tinha sido. com 
exceção única do Senador Eduardo Suplicy. um dos que votaram 
essa vergonha. · 

O SR. PEDRO SIMON - Senador Jarbas Passarinho, te· 
nh6 recebido carta dizeudo o seguinte: "Há quarenta anos voto no 
Senador. V. Ex • era padrão de dignidade e de seriedade. Não espe
rava que, depois de velho. fizesse o que está fazendo agora. La
mento, mas V. Ex • não tem mais a minha consideração." 

O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex• não é velho. Qu~m ex
pressou isso. expressou mal. Já dizia um dos grandes escritores do 
tempo da Grécia que "velho é aquele que chega a uma idade em 
que aspira poder fazer coisas qUe não pode mais fazer''. Aí, sim. é 
velhice. 

O SR. PEDRO SIMON - Prefrro ser chamado de velho 
com um filho de seis meses do que ter trinta e não conseguir ter fi
lhos. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Se V. Ex• me permite, conti
nuarei o aparte, pois já estamos conseguindo até que haja aparte e 
aparteante. O Senador Eduardo Suplicy- pelo que também lemos 
hoje cos jornais - foi a única pessoa que ontem se esfoiÇou para 
que voLássemos. V. Ex• falou nos jornais. De fato. é isso. Porém. 
que cUlpa tem o Senador Eduardo Suplicy de ser querido dos jOr
nalistas? Que culpa tem S. Ex• de aparecer aqui como sendo mo
nopolista da dignidade do Senado? Meu aplauso _a esse grande 
Líder de si próprio- porque o Líder do PT é a Liderde si próprio. 

O SR. PEDRO SIMON- V. Ex• não deveria falar assim. 
pois sentirá -saudade. Em março do ano que vem, quando S. Ex• 
não será mais Líder dele mesmo. iremos dizer. "Que bom era o 
tempo em que apenas o Senador Eduardo Suplicy era o repre
sentante do PT!" - falaremos isso quando houver seis iguais a S. 
Ex• (Risos) 

O Sr. Jarbas Passarinho- Admito seja isso. Verei do ou
tro lado da ponte, mas vou ver issó mesmo. Ainda ontem eu dizia 
ao Senador EduarOO Suplicy que algumas vezes S. Ex• me sur
preende, parque fica muito afastado dessa situação radical do seu 
Partido. Por exemplo, vejam agora o Ministro Francisco Weffort. 
um homem considerado- como, de fato, é- uma das fiS':_IIaS mais 
notáveis da culrura existentes dentro do PT. Pois bem: S. Ex• so
freu o mesmo tipo de tratamento que a ex-Prefeita Erunclina,. quanM 
do, no Governo Itamar -do qual V: Ex• foi Líder aqui- foí convi
dada para ser parte do Governo. Essa resistência é alguma coisa 
que ainda me espanta. Por que negar a uma pessoa de um partido. 
ainda que esse partido não esteja entre os beneficiados da ilustre 
companhia, que esteja nessa condição? Não! Ela tem que sair do 
partido. licenciar-se e ser agredida. da maneira violenta como f?i o 
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Sr. Weffort, conforme li em cartas dirigidas à Folha de S. Paulº, 
porque aceitou ser o MinisuU da Cultura de Fernando Henrique 
Cardoso. A minha colocação, se V. Ex• me penriíte, é associar-me 
a sua justa revolta. No caso do Senador Hum.berto Lucena, V. Ex• 
tem inteira razão: S. Ex• não fez_qualquer exploração de nati.ifeza 
político-partidária. Já passei muito tempo nesta Casa e vi muita 
coisa. mas não vou citar nomes, porque não falo de corda em casa 
de enforcado. No entanto, já vi casos aqui de pessoas c_om 65Q_mil 
publicações no periodo eleitoral e que nada sofreram._ En!retanto. 
nós. aqui, fl.zemós a lei. Não posso criticar o Trihunal Eleitoral, 
porque interpretou a lei. 

O SR. PEDRO SIMON- V. Ex' está colocando um aspec
to que considero o mais fundamental. Vamos ser claros. Por Isso, 
não gosto quando se usa o termo "anistia:·. _.A quem se concede 
anistia? A quem não pagou imposto? A quem cometeu um crime? 
O caso do Senador Humberto Lucena não é de anistia, mas de um 
erro judiciário e de um erro nosso! I [á trinta a_no~ j~ _se fazia assim. 
De. repente, votamos uma lei eleitoral irresponsável. que não 
abrange somente o problema do Senador Humberto Lucena, mas 
também a questão de se usar o apartamento. usar o telefone .. 

Gostaria de concluir o meu pronunciamento, pois estou sen
do avisado de que já existe -quorum para votação. e o Senador 
Mauro Benevides terá que se retirar em seguida. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Em apenas mais um minuto de 
aparte, desejaria apenas cã.racte_rizar_q"lfe ainda boje tive que defen· 
der o Senado, porque perguntaram-me. pelo rádio, se não seria 
uma falta de ética, aié de respeito pessoal. que um Senador não 
viesse aqui para votar, pois ele é obrigado a isso._Resp:mdi que a 
obstrução faz parte do processo parlamentar. 

O SR. PEDRO SIMON- É evidente. 

~obre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 
E lido o seguinte 

PROJET~ DE RESOLUÇÃO N° 4, DE 1995 

InclUi a Seção de Controle e Arquivo de Doru
mentos na estrutura da subsecretaria de Administra· 
ção de Compras, Contratações e Alienações. 

O Senado Federal resolVe: 
Art. 1 o A- seÇão de c-;ntrok: ~e ArqUivO--dC Doalmentos-. 

criada peta Resolução n° 140. de 1984, passa a integrar o Serviço 
de Compras da Subsecretaria de Administração de Compras, Con
tratações e Alienações. juntamente Com a-respectiva função comis
sionada de Chefe e sem alteração da atual competência. 

Aít. 2° Esta Resolução entra em-vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3° Revogam~se as disposições em contrário. 

Justiftcação 
A Seção de Controle e Arquivo de Documentos, da Subse

cretaria de Administração_ de Material e Patrímônio (SSAMP), foi 
criada pela Resolução n° 140, de 1984, com a compet&!cia de ''re
ceber, processar, manter a guarda e praticar todas as ações neces
sárias à regularidade dos documentos e processos de aquiSição de 
material e outros que lhe forem encaminhados; classificar e codifi
car as informações desr.inadas à alimentação do Sistema de Proces
samento de Dados: e executar outras tarefas c~latas." 

Com a edição da Resolução n° 208, de 1988, criando a Sub
secretaria de Administração de Compras, COJllilúações e Alienaçõ
es. o Serviço de Aquisição de Material. ao qual aquela Seção 
pertencia, foi expressamente suprimido da estrutura da SSAMP. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Fur Líder de Governo nesta mas a Norma foi silente no que tange à nova situã.ção da Seção, o 
Casa; quando a minoria obstruía. exercia uin direito seu. No entan- mesmo não ocorrendo em relação às seções de compras. de Cadas
to, penso que essa obstrução que está se fazendo boje e ao longo tro de Fornecedores e a de Controle de Contratos. 
do tempo. aqui, está enada. Não é o melhor _caminho pata defen- D1ante do exposto e considerando que as atividades a cargo 
der, inclusive, os que pretendem defender 0 Senador Humberto da Seção de Controle e Arquivo de Documentos guaniam estreita 
Lucena. Temos 17 autoridades diplomáticas e Outras. da maior im: relação com as desempenhadas pelos Serviços de Compras da 
portância. para serem aprovadas, como essa .do Banco Central, e Subsecréra.ria de Administtação de Compras. Contiatações e Alie
ficamõs vulneráveis. a partir do momento em que se considera que nações. objetiya o presente Projeto de Resolução inclui-la na estru
estamos fazendo pressões equívocas sobre a Câmara dos Deputa- tura daquele Orgão. 
dos. Porém, a obstrução é um instrumento legítimO do regime par- Sala de Reuníões da Comissão Diretora. 5 de janeiro de 
lamentar. Muito obrigado. . . __ -~c'C· · 1995. - Humberto Lucena - Chagas Rodrigu<S- Levy Dias

Júlio Campos- Nelson Wedekin. 
O Sr. Ney Suassuna- Senador Pedro Simon, permite-me 

V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Concedo o aparte a V. Ex', soli
citando que seja breve, pois o Senad('lf Mauro Benevides logo de
verá se retirar. 

O Sr. Ney Suassuna- Gostaria apenas de dizer que V. Ex'"
se pronunciou a respeito do caso Lucena; porém. esse não é um 
caso específico de S. Ex•, mas de quase <h.Jas centenas de Parla
mentares. 

O SR. PEDRO SIMON- Todos nós sabemos disso. Estou 
falando em caso Lucena._ porque assim a imprensa. ln jUstamente, 
carimOOu. 

--Eii O que tliiliã-a atzer:sr:·PTe-~irie-,;;r~:--

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Solicito aos 
Srs. Senadores que não se encontram no recinto que venham ao 
plenário, parn iniciarmos a votação da matéria que depende. para a 
sua apreciação, do quorum qualificido de 41 Srs. Senadores. Es
~o presentes na Casa quase 54 Srs. Senadores. 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O projeto será 
publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa durante cinco sessões 
ordináriaS. a fim' de receber emendas, nos termos do art. 401. § }0

, 

do Regimento II:Ítemo. Findo este prazo. selá despachado às co
missões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário. 

É lido o seguinte: 

REQUitRIMENTO N" 20, DE 1995 
Requeremos urgência. nos termos do art. 336. b. dO Regi- -

mento Interno, para o Of. nõ 83. de i 994 (Oficio Presi 3i71. de 
13-JI-94 na origem) do Senbor Presidenle do Banco Central do 
Brasil. encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
de São Paulo, para emissão de Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo- LFIP, destinadas ao giro da DíVida Mobi
liária do Estado, venc-ível no 1° semestre de 1995. 
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Sala das Sessões, 5 de janeiro de 1995.- Mauro Bencvides 
- Élcio Alvares- Magno Bacelar- Jonas Pinheiro - Teotônlo 
Vllela Filho- Eduardo Supticy. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O requeri
mento lido será votado após a Ordem do Dia. 

tário. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 21, DE 1995 
Excelentissirno Senhor Presiden"' do Senado Federal, 
Com fundamento no dis!X)sto da alínea b do inciso II do art. 

215 do Regimento Interno do Senado Fedel111, requeiro a Vossa 
Excelência sejam ptestados os seguinte esclarecimentos relativos à 
Tomada de Preços n' 1/95, publicada no Diário Oficial da União 
- Soção 3 - n' 2- pág. 298, de 3 de janeiro de 1995, da Comissão 
Permanen"' de Licitação do Senado Federal, "'ndo com objeto a 
"conlralaçio de empresa especializada em prestação de serviços de 
pin~ e colocação de gesso, com fornecimento de material. no com
plexo 3Itjllitetônico do Senado Federal. dutanle o ex=ício de 1995". 

1) Qual a razão de contratação de um empresa "duran"' o 
exetcício de 1995'' para a prestação de tais serviços? 

2) São, tais serviços, de natureza eventual? Assim sendo, 
não dispõe a Subsecretaria de Engenharia de m!o-de-obta especia
lizada nesses serviços? 

3) Onde estão lOtados OS pinrotes/gesseiros-formados pelo 
CEDESEN. em 1990, com o Concurso do Senaí? 

4) Com base em que critérios se efeiuam os- pâgaihehlOs -à. 
fuma contratada? Há uma taxa mínima de manutenção do co.çmtra
to? De quanto, aproximadamente? 

5) Nos casos de obras novas e de reformas mais amplas de 
tetos e paredes, não é mais económica a licitação para contratação 
específica, para obra certa? 

Justificação 
Este nos parece, Senhor Presidente. outro ser:viço que se vai 

contratando pelo hábito de contratar fora, uma vez que eXiste, na 
Casa; pe-ssoal - provavelmente ocioso - que foi capacitado para 
realizá-lo. 

Se assim é, parece-nos conveniente que paremos para anali
sar a questão, a ver se não sê:ri.ã mais rilC:ionar ei, SObretudo, mais 
econômico que ocupemos nossos profissionais - já que deles dis
pomos - ao invés de, dcixancJo...os ociosos, contratarmos firma 
para executar um serviço para o qual estio capacitados. 

Já as obras de maior vulto? parece-nos que deveriam ser 
contratadas caso a caso, eventuais que são e, portanto, fruto de um 
planejamento. 

Sala das Sessões, 4 de janeiro de 1995.- Senador Pedro Si-
moo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O requeri
mento lido será encaminhado à 1• Secretaria. para que sejam pres
tados os esclarecimentos solicitados. 

A Presidência recebeu o Oficio n' 924/94, de 30 de dezem
bro último, do Procurador-Geral da Fazenda Naciona~ encami
nhando, nos termos do disposto no § I' do art. 6' e panlgrafo 
único do art. 3' da Lei n'7.711, de 22 de dezembro de 1988, ore
lat6rio de aplicação do Fundo Especial de Desenvolvimento e 
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização- FUNDAF 

A matéria ser.l encaminhada à Comissão de Assuntos Eco
nõmicos. para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expedieme. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 
Votação. em turno único, do Parecer n° ~89, Qe 1994. da 

Comissão de Ass~tos Econômicos. sobre a Mensagem D0 376. de 
194 (n' 1.125194. ná origem). de 8 de dezembro de 1994, pela qual 
o Senhor Presídente da República suhrueü: à deliberação do Sena

-do a escolha do Sr. Pé['$io Arida para exercer o cargo de Presi
dente do Banco Central do BrasiL 

A discussão da matéria foí encerrada na sessão anterior. 
A Presidência solicita aos Srs. Senadores que ainda não es

tão em plenário que venham a este recinto, a fun de asSegurannos 
o quorum qualificado, indispensável à votação desta matéria de 
alto interesse nacional. Solicito aos Srs. Senadores a presença em 
plenário. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa· 
lavra pela ordem. 

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela oroem. Sem 
reviSão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de ser inforinado de 
quantos Srs. Senadores estão registrados como tendo dado entrada 
na Casa. 

O SR. PRESDJENTE (Humberto Lucena) - Há 54 Sn. 
Senadores registrados na lista de presença, "até o Piesenli momen
to. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. PresideDle, peço a palavra 
pela Oidem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex• tem a 
palavra. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) ---Sr. Presidente, ontem foi levantada uma 
questão - não me recordo por quem, talvez pelo Senador Júlio 
CampOs - e não consegui entender a resposta.. Parece-me que o 
Senador Mário Covas não está presente, IX'fqllC oão é mais Sena~ 
dor. e o seu Suplente não assumiu. Se não me falha a memória, há 
outros Ú'ês casos de Senadores que renunciaram ao mandato e cu
jos Suplentes não assumirani. 

A pergunta que faço é se, nesse caso, o quorum continua 
sendo 81, ou se, com menos três, passaria para 78? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucenaf- Nobre Sena
dor. a questão que V. Ex• apresenta foi objeto de indagação à 
Mesa ontem. 

A Presidência informa ao Plenário que a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, certa vez, foi colocada clia.nte 
dessa questão e deliberQU que quorum, em qualquer hipóteSe. é 
relacionado ao número de 81 srs. s_enadores. De forma que não 
bá como deixar de considerar essa decisão da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania.. 

Solicito aos_ Srs. Senadores que ainda não votaram que o fa~ 
çam. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Ptesidimt::. peço a 
palavra pela Oidem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• tem a 
palavra. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Pela or
dem. Sem revisão dO orador.)- Sr. Presidente. através de requeri· 
mento, já lido nesta Casa. pedi a convocação dos Exm<ls Srs. 
Ministros Pedro Malan, da Fazenda, e José Sem., do Planejamen
to. para uma exposição seguida de debate com os Srs. Senadores 



Janeiro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 131 

acerca das repercussões da crise econõmica e fmanceira mexicana MENSAGEM N" 393, DE 1994 
no atnal quadro da economia brasileira. Além de ouna.s questões, Discussão, em turno único, dó Parecer D0 330, de 1994. da 
como o perfil do Estado no novo Governo do Presi!iente Fernando Cot:WssãO de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n° 393, de 
Henrique Cardoso. 1994 (n' 1.186194. na origem~ de 21 de deumbro de 1994, pela 

O Sr. Josaphat Marinho _ Sr. Presidente, com 0 maior qual o Senhor Presiçlente da Rel'l1-blica submete à deliberação do 
apreço ao nosso colega, peço a alta consideração de v. Ex• de que Senado a escolha do Sr. Francisco Lafaiete de Pádua Lopes. pom 
a votação )á estava iniciada. O~ nobre Senador poderá falar Jogo em exez= 0 cmgo de Direto< do Banco Central do Brasil. 
seguida. E 0 que me parece. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O Requeri 

mento n' 20. de 1995, lido no Expediente fica prejudicado 
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Já vou encerrar meu O SR. JOSAPHAT MARINHO -Sr. Presidente, peço a 

pronunciamento, Sr. ~sidente. Foi-me dada a palavra. e o assun- palavra pela ordem. 
to que eu Linha a me referir era esse. Vou encenar, porque não 
quero ferir o Regimento. Pediria ainda a V. Ex• que incluísse esse 
assunto na pauta., tão logo termine a votação que orn se processa, 
tendo em VISta a preméncia. a oportunidade e o relevantíssimo iJi. 
teresse público contido _nessa questão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Pois não, Se· 
nador. Logo em seguida a essa votação, tratarei dessa matéria. 

, O SR. MANSUETO DE LAVOR- S~>. Senadores. nestes 
últimos cinco dias, ~ reservas do Brasil já baixaram em quase 2 
bilhões de dólares. E necessário manter o Plano Real e lutar pela 
estabilização da moeda. pan que as influências exteriOres. ComO a 
crise mexicana, não sejam sentidas tanto quanto se preconiza neste 
momento. Tudo isso são informações preciosas que- os Srs. Minis
tros da área económica podem trazer-nos nessa ocasião. 

Trata-se de llm esforço desta Casa no sentido de colalx>rar 
com o Governo. procurando apoiá-lo com mais consciência, me
diante essa explanação que considero oporruna e inadiável diante 
da situação enfreDlada atualmente pelo Plano de Estabilização 
Econômica. diante de problemas ex temos, tais como_ a crise mexi
cana. que já abalou as economias do Chile, da Argentina e, com 
certeza, criará expectativas com relação à consolidação do Plano 
Real entre nós. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Srs. Sena· 
dores jã podem votar. (Pausa) 

( Proc~de-se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Amir Lando - Beni V eras - Carlos Lyra - Chagas Rodri
gues - Coutinho Jorge - Dário Pereira - Dirceu Carneiro - Eduar
do Suplicy - Élcio Alvares - Epir.ácio Cafeteira ::.... Eva Blay -
Femando Bezem.- Hugo Napoleão- Jackes Silva- Jarbas Passa
fi.nbo- João Calmon- Joaquim Beato- Joel de Hollanda- Jonas 
Pinheiro - Josapbat Marinho - José Alvc:~ - José Fogaça - José 
Ricba - José Samey - Lourival Baptista - Mansueto de Lavor -
Marco Lúcio - Marluce Pinto- - Mauro Benevides - Meira Filho -
Nabor Júnior- Nelson Wedekin- Ney Suassuna- Odacir Soares 
-Paulo Biso!- Pedro Simon- Teotõnio Vilela- Valmir Campo
lo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Declaro en· 
cerrada a votação. Votaram SIM 37 Srs. Senadores; e NÃO 2. 

Não houve abstenção. 
Total: 39 votos. 
Não houve quorum para votação. 
A votação da matéria fica adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Fica sobresta· 
da a apreciação da matéria restante da Ordem do Di_a, nos termos 
regimentais. 

É o seguinte o item que tem sua apreciaÇão s-obrestada: 

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

O SR. JOSAPHA T MARINHO (PFL-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desde ontem. tenho em 
mãos recorte do editorial do Jornal do BrasD a respeito do fun
cionamento do Congresso, particularmente do Senado Federal 
Deixei de comentar a matéria para que nio fosse. de qualquer 
modo, um elemento perturbador da decisão do Senado a respeito 
dos nomes que dependem de nossa apreciação. 

Agora, porém. Verificado que não houve quorum para a de~ 
cisão.. devo dar uma palavra. Não é uma palavra em defesa do Go
verno, nem em favor dos nomes a serem apnx::iados. Essa posição 
caberia aos Uderes dos Partidos que apóiam o Governo. MiDba 
palavra é em defesa da instiniição. 

O Jornal do Brasil de ontem. no editorial sob o título ''De
pois da sabatina", assevera que "o Senado condicionou a aprova~ 
ção do nome do Sr. Pérsio Arida à convocação extraoidinária do 
Congresso Nacional com remuneração." Está expressamente dito 
isso. 

Não tenho conhecimento de que tenha havido esse cOndi~ 
cionamento; não ouvi falar, nesta Casa, que se deveria estabelecer 
essa condição para a aprovação do nome. Também não posso des~ 
mentir o jornal, que bá de ter obtido fundamento para a sua apre
ciação. 

O que desejo assinalar é a péssima situação em que ftca o 
Senado perante a opinião plblica, sobretudo diante da decisão que 
se acaba de dar por falta de quorum. Em realidade, o que vai cor
rer, na grande opinião, Como fato verdadeiro; é que houve o condi~ 
cionamento da convocação exlraOldinúia remunemda e, em 
seguida, não há quorum para decidir. Vale dizer, n6s rccebem.os o 
dinheiro público e não comparecemos. ~sa é a vetdade que vai 
circular, esse é o dano que recairá sobre o Senado. 

Respeito inteiramente a posição dos colegas que estão em 
divergência. maS a verdade é que. aCima das nossas divergências. 
~s preconcei~ que possamos ter, há um interesse maior, quando 
não seja o da designação dos dirigeDles do Banco Central, o do 
respeito ao crédito que, na opinião pública, deve ter o Senado Fe
deral. 

Nesta oportunidade, quero também manifestar a estranheza 
de ler nos jornais que vai haver um esforço concentmdo nos dias 
16. 17 e 18. Acredito que o Senado não vai CQ~ em recesso da
qUi até o dia 16. Se ~tam.os em convocação extra.oidinária.. não 
me parece que haja nem lógica nem razão política possível para 
admitir-se a existência de um esforço concentrado. Se esta convo
cação é extraordinária por 30 dias. o dever dos Parlamelll=s, nas 
duas c'!'"'· é estarem presentes para as deliberações. 

E essa. Sr. Presidente, a manifestação que eu desejava con
signar. Não para fazer restriÇio a ninguém. mas em defesa da posi
ção desta Casa frente à opinião pública. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 
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informa que vai se comunicar com todos os Srs. Líderes e todos os 
Srs. Senadores, solicitando a pn:sença de todos em Brasília. na 
próxima semana.. para colllinuarmos a apreciação dess$fS matérias, 
particularmente no que tange à escolha de autoridades, notada
mente do Presidente e Dixetor do Banco Centrnl, 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão ordinãria de boje a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 44, DE 1993 
(Incluído em Otdem do Dia nos termos do 

art. 375, vm. do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 44, de 1993 (n• 250/93 na Câmara dos Depulados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Independente Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em· freqüência modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

· Parec~s. proferidos em Plenário, em substituição ã Comis-
são de Educação: 

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

- r pronunciamento: Relator. Senador Áureo Mello, pela 
regularidade dos atos e procedimentos conceme_ntes à prop'Jsição. 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 45, DE 1993 

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

Votação, em tum-o único, do ProjetO de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1993 (n• 253/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que ~ova a concessão outorgada i Rádio Capinzal l.J.da. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Capínzal, Eslado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, em substituição~ Comis
são de Eduaação. 

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

-2° pronunciamento: Relator: Sena.dof Jonas Pinheiro, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia. nos tennos 'do 
art. 375, VIU, do Regimento Interno) _ _ _ 

Votação. em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 46, de 1993 (n• 248/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Fraternidade 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Araras. Estado de São Paulo, :endo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição i Comi.s:São 
de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, fa
vorável ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator. Senador Jonas Pinheiro, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à prop:>sição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos1ermos do 
art. 375, VIU, do Regimento Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 48, de 1993 (n• 264193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil Uda., para 

explorar serviço de radiodifusão sonOCa em freqüência modulada 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenáiio, Relator: Senador Áureo 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

-1° pronunCiamento: favorável ao projeto; 
-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi-

mentos concernentes à proposição. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 49, DE 1993 

(Incluído em Otdem do Dia nos termos do 
art. 375, VIU, do Regimento Intemo) 

Votação, em turno úniCo, do PrOjeto de Decreto Legislativo 
n• 49, de 1993 (n•273/93, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Litoml Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão soaora em freqüêocia modulada n.a Cidade 
de Osório, Eslado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário. em substituiçio à Comis
são de Educação. 

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

-2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes i propo
sição. 

~~6-

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 50, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, vm. do Regimento Interno) 

Votação. em blmo único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 50, de 1993 (n• 277/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a outorga deferida ao Sisiei:oa Nova Era de Co
municação Ltda., para explorar serviço de mdiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Bomz6polis, Estado do Pamni. tendo 

Parecer favoráveL proferiâo em Plenário, Relalor: Senador 
José Eduardo, em substituição à ComiSsão de EducaçãO. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 
art. 375, VIU, do Regimento Intemo) 

Votação. em tnrno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 52, de 199:>(n• 246193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ató que renova a concessão rutorgadlf à Rádio Grande Lago 
Ltda. pa.I3 explorar serviço de radiodifusão sonora em onda m6dia 
na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

P3receres favori.veis, proferidos em Plenário. em substibli· 
ção à Comissão de Educação: ~ 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
.. 2° pronunciamento: Relator: Seoador Affonso Camargo. 

pela regularidade dos atos e procedimentos ooncementes à propo
sição. 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 55, DE 1993 

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

_ Votação, cln turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 55, de 1993 (n• U,7/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Paquetá Eny:m:endimen
tos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na Cidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo 
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Parecer favoráveL proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 

(Incluído em Onlem do Dia nos tenDas-do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação. em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n"7, de 1994 (n"308193, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de Timb6 Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Timb6, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Meira Fillio, em substituição à Comissão de Educação. 

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"9,DE 1994-
(Incluido em Onlem do Dia nos termos do 

art. 375, V11L do Regimento lnlerno) 

Votação, em rumo ónico. do Projeto de Decreto Legislativo 
n"9, de 1994 (n"30!/93, na Câniara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapa jós Ltda.. 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imag~ns __ (televi
si!o) na Cidade de Santarém. Estado do Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, :m substituiçio à Comissão de Educaçãc:J. 

-li-

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

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação. em tiimó único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 10, de 1994 (n" 297193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga pemússão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
exerutar serviço de r.tdiodifusão sonora em freqaência modulada, 
com fms exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grande do Su~ tendo 
P~ favoráveis, proferidos em Plenário, em substib.li~ 

ção à Comissão de Educação. · 
-1° prunun<:iamento: Relator: Senador João França, favo

mvel ao projeto; 
-2° pronunciamento: Relator: Senador Me.ira Fifuo. pela 

regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-12-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" li, DE 1994 

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

Votação, em rumo únicõ. do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 11, de 1994 (n" 265/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a pennissão outorgada à S.A. Rádio Verdes Ma
res, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceazá, tendo 

Parecer favorável proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Cameiro, em substituição à Comissão de Educação. 

-13-

PROJETO DE DECRETO LEGISLA T!VO N" 12, DE 1994 
(Incluído em Onlem do Dia nos termos do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 
Votaçio. em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 12, de 1994 (n"319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 

o ato que outorga permissão à Fundação ,Culwral Cruzeiro do Su I 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqiiência modu
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo,tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário. Relator: Sena
dor Me ira Filho, em_ substituição à Comissão de Educação: 

-1° pronunciamento: favorável ao projeto: 
-2° pronunciamento: pela regularidade dos atas e procedi-

mentos concernentes à proposição. 

-14-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18. DE 1994 

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

Votação, em rumo único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 18, de 1994 (n° 252193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão Qutorgada à Rádio Araguaia Ltda. 
para explornr serviço de radiodifusão sonora em ooda média na 
Cidade de Araguaína. Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favoráveL proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação. 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Diã.. nos termos do 
art. 375, VIU, do Regimento Interno) 

Votação. em Olmo único. do Projeto de Decreto Legislativo 
D0 19, de 1994 (n° 254'93. na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à 1V Tocantins Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na 
Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relatoc: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação. 

-16-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 

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

Votação, em Olmo único, do Projeto de De:creto Legislativo 
n° 23, de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato q\le renova a concessão outorgada à Rádio Montanhês de 
Botelbos Ltda. paxa explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Borelhos, Estado de Minas Gerais. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Hemique Almeida. em substiblição à Coniissão de Educação. 

-17-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de r>ec:mo Legislativo 
n• 24, de 1994 (n"32&'93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação de Ensino Superior do 
V ale do Sap.1caí para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, com rms exclusivamente educativos. na ci
dade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Lucídio Portella, em substituição à Comissão de Educação. 

-18-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 62, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto r...egislati

vo n• 62, de 1993 (n" 268/93, na Câmara dos Deputados), que 
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apwva o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Vila Real Ltda.. para explorn.r setViço de radiodifusão sonorã -em 
onda média na cidade de G.Iiabá, Estado de Mato Grosso. (De
pendendo de parecer da ComissãO de Educação) 

-19-
PROJETO DE DECRETO LEGiSLATIVO N-64, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375, VID, do Regimento ln!emo) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 64. de 1993 (n° 275/93. na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Emissora Paranaense S/ A para explorar seiViço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão). na Cidade de Londrina, Estado do Pa
raná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-20-
PROJETO DE DECRETO LEGiSLATIVO W 69, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos- termos do 
art. 375. VID, do Regimento ln!emo) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 69, de 1993 (n° 313/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mariana Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada 
na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação) 

-21-
PROJETO DE'DECRETO LEGiSLATIVO N" 8, DE 1994 

(Indu ido em Ordem do Dia, nos termos do-
art. 375, VID, do Regimento ln!emo) 

Díscussão~ em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 8. de 1994 (n• 303/93, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada à- Rádio Cultura de 
Paulo Afonso Ltda., para explorar seniço de radio:lifusão sonora 
em freqiiência modulada na cidade de Paulo Afonso, Estado da 
Bahia (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-22-
PROJETO DE DECRETO LEGiSLATIVO N° 20, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos teim.Os do 
art. 375. VID, do Regimento ln!emo) 

Discussão, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 20, de 1994 (n' 266/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Nova Terra 
de Radiodifusão Ltda, arualmenle denominada Rede Fênix de Ce>
municação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na Cidade de São José dos Pinhais, Estado 
do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-23-
-PROJETO DE DECRETO LEGiSLATIVO N' 21. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termOs do 
art. 375, VID, do Regimento ln!emo) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 21, de 1994 (n' 292/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissãO da FM Rádio Independente 
de Arcoverde Ltda. .. para explorar serviço de rndiodifusão sonora 
em freqüência modulada na Cidade de Arcoverde, Estado de Per· 
nambuco. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-24-
PROJETO DE DECRETO LEGiSLATIVO N' 26, DE 1994 

(lncluido em Ordem do Dia nos ten:no•fdo. · · 
art. 375, VIII. parágrafo único, do Regimento Interno) 
Di_:cussão, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislati-

vo n• 26, de 1994 (n• 344/93, na Câmara dos Deputados), que 
aJXova o ato-que óutorga pemrissão à Rádio Campos Dourados 
FM Ltda. pora explorar setViço de radiodifusão sonora em fre
qiiência modu !ada na Cidade de Medianeixa, Estado do Paraná. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-25-

PROJETO DE DECRETO LEGiSLATIVO N" 39, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, VID. do Regimento ln!emo) 

Discussão, em rumo único, do Pmjeto de Decreto Legislati· 
vo n• 39, de 1994 (n' 296/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o alo que outmga permissão à Rádio Serra Negra FM 
Ltda., pa.m. explorar serviço d.e radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. (De· 
pendendo de!"""=' da Comissão de Educação) 

-26-

PROJETO DE DECRETO LEGiSLATIVO W 45, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 336_. ''b", do Regimento ln!emO) 

· Votação. em rumo único, do Pmjeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1994 (n• 22'1/'12. na CâDwa dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo Ortogtifico da Língua Portuguesa, assinado em 
Lisboa, em 16dedezembrode l990,tendo 

Parecer favoráveL proferido em Plenário, Relatoc: Senador 
Josapbat Marinho, em substiruição à Comissão de Rdações Exte
riores e Defesa Nacional 

-27-

SUBSTIJUI1VO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO 
SENADO W 179, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, ''b", do Regimento ln!emO) 

Vota.çio. em nnno únicO, do Substirutivo da Câmara ao 
Pmjeto de Lei do Senado n• 179, de 1990 (n' 20219!, naquela 
Casa), de autoria do SenadQ< Fernando Henrique Cardoso, que dis
põe sobÍ'e o regime de ptestação de serviços públicos pela iniciati
va privada, pn:visto no arL 175 da Constiruição, e regula a 
ooncessilo de obra pública, lendo 

- Parecer prqferido em Plenmo, Relatcr. Senador José Fe>
gaça. em substituição às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e de Assuntos EaJDôm.icos, favorável ao Substitutivo 
da Câmara. com requerimentos que apresetita. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Serviços de In
fra-Estrutura) 

-28-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 5, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, ''b", do Regimento Interno) 
(frnmitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 

n• 233, de 1993, e Pmjeto de Lei do Senado n•20, de 1992) 

Votação. em tomo único, -dO Projeto de Lei da Câ.mam D0 5, 
de 1991 (n• 4.796/90, na Casa de origem), que dispõe solxe o tia· 
balho notumo e dá outras providências, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Pleomo, em substirui· 
ção às Comissões 

- de Assuntos Sodais, Relator. Senador Coutinho Jocge, 
favodvel, noo tCIIDos do substitutivo que apreSenta; e 

- Assuntos Ec:onômlc:os, Relator. Senador Manslieto de 
Lav01., favorável, nos termos do ,.,bstilutivo apresentado em Plenário. 
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-29-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 233. DE 1993 

(F.m regime de urgência, nos termos do 
art. 336. '1>'~ do Regimento Interno) 

(framitando cm conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n• 5, de 1991. e Projelo de Lei doSeoado n•20;de 1992) 

Discussão, em tu:mo único, do Projeto de Lei da Câ.J:nara n° 
233. de 1993 (n•3.126'92. na Casa de origem). que acrescenta§ s• 
ao art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho. integrando ao 
salário, para todos os fins, o adicional norumo pago habirualmen
te. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais) 

-30-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 20. DE 1992 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336. ,,,_do Regimento Interno) 
(framitando em con)tnto com os Projetas de Lei da Câma

ra n"s S. de 1991.e 233, de 1993) 
Disalssão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 

20, de 1992, de autoria do Senador Nelson Wedekin. que dá nova 
redaçio ao art. 73 e seu§ 2°, da Consolidação das Leis do Traba
lho- CLT. (Dependendo de parecer da Conllssão de Assuntos So· 
ciais) 

-3I-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 117. DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos -teimõS-do 

art. 336. b. do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
117, de 1994 (n° 4.151193, na Casa de origem), que altera disposi
tivos do Dect<to-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos So
ciais e de Serviços de lnl"ra-Estrutnra) 

-3%
PROJETODELEIDACÂMARAN" 136,DE 1994 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos do 
art. 336, ,,,_ do Regimento Interno) 

Disa.lssão. em tumo único, do Projeto Qe Lei da Câmara n° 
136, de 1994(n° 4.801/94, na Casa de origem), que cria e transfor
ma, no quadro permanente de pessoa da Secretaria do Tribunal 
Regiooal do Trabalho da 6• RegiãO, os cargos qu.e menciona e dá 
outras provid&tcias. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constitnição, 
Jnsti~ e Cidadania) 

-33-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 90, DE 1994-

COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 
Discussão, em. tumo único, do Projeto de Lei do Senado n° 

90, de 1994--Complementar, de aufDria do Senador Ney Mara
nhão, que acrescenta disp:>sitivo ao Código Eleitoral, a fim de per
mitir a ação rescisória em casos de inelegibilidade. (Dependendo 
de Pare=: da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

-34-
0FÍCIO N" S/72, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336.'1>". do Regimento ln temo) -

Oficio n• sn2, de 1994. do Senhor Presidente do Banco 
Ceotnl, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras 

Pinanceiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, destina
das à liquidação de precatórios judiciais. (Dependendo de parecer 
da Comissão de As;suntos ~conômicos) 

. -35-
PROJETO i:JE RESOLUÇÃO N" 122, DE 1993 

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

(Tramitando em conjunto com o Projeto de ResÕlução n° 
94, de 1994) 

Discussão, em tumó único, do Projeto de Resolução n° 122, 
de 1993, de autoria do Senador_ Marco Maciel. ~e cria a _q,mis-
são de Ciência e Tecnologia. (Dependendo_de pareceres das Co
missões de Constituição. Justiça e Cidadania e Diretora) 

-36-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N-94, DE 1994 

(Em regime de urgência nos termos do 
- art. 3_36, "c", do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Resolução 0° 

122. de 1993) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução na 94, 

Je 1994, de autoria do Senador Coutinho_ Jorge, que altera o Regi
mento Interno do Senado Federal, transformando a Comissão de 
éducação em Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. (De~ 
pendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e Diretora) 

-37-
PROJETO DELE! DA CÂMARA N° 13, DE 1991 

COMPLEMENTAR 
Votação. em turno único, 00 Projeto de Lei da Cimara n° 

13, de 1991 -Complementar (n•223/90- Complementar, na Casa 
de origem). que regulamenta o§ 2°do art. 171 da Constituição Fe
deral, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das medi
das provisótias previstas no a:rt. 6"2 da Constituição Federal, e dá. 
outras providências, tendo 

Pareceres, sob n•s 49 e 88, de 1991. da Comissão 
- 4e Cons_tituição, Justiça e Cidadania, 1° pronuncia

mento: (avorável ao Projeto, com as Emendas de n°s 1 a 4- CCJ, 
que apresenta; 2° pronunciamento: conttário às Eniendas de n% S 
a 17, de Plenário. 

-38.::. 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 125. DE 1991 

COMPLEMENTAR 
(Incluído em Ordem do Dia nos teimes do 

art. 172, L do Regimento Interno) 
Votação. em turno único, do ProjCfo de Lei da Câmara na 

125. de 1991 -Complementar (n° 60189-Complementar, na Casa 
de origem), que disciplina os limites das despesas com o funciona
lismo públíco, na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo 

- Pareceres, proferidos em Plenário, em wbstitnição à Co
missão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Meira Filho, 
)

0 pronunciamento: favorável ao PrOjeto; 2° pronunciamento: 
favorável à emenda de Plenário. 

(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas pe
rante a Comissão) 

-39-
PROJETO DE LEI DO SENADO N-27. DE 1991 

COMPLEMENTAR 
__ V9tação, e!Il turno único, do Projeto de Lei do Senado no 

27, de 1991 -Complementar. de autOria do Senador Mansileto de 
Lavor, que regulamenta o§ 3°do art.- 192 da Constib.lição Federal. 



136 ~ ANAlS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1995 

que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximás, e dá outras 
providências, tendo 

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

-40-
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 15i,DE 1992 

(Incluído cm Ordem cJO Dia nos termos do 
art. 172, L do Regimen!D Interno) 

Disa.lssão, em ttfmo único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
151, de 1992 (n' 1.()()2, na Casa de origem), que dispõe sobre a ex
tinção da contriroição sindical a que se referem os arts. 578 a 591 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
D

0 5.452, de 1° de maio de 1943 e dá ootras providências, tendo 
Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Eduardo 

Suplicy, favorável ao Projeto, com emendas n°s 1 e 2, que apre
senta, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

(Dependendo de parecer sobre a emenda n' 3, de Plenário) 

-41-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 232, DE 1991 

(lncluido em Otdem do Dia nos termos do 
art. 254, parágmfo único, do Regimen!D Intemo) 

Discussão, eni tumo únicO, do Projeto de Lei do Senado 0° 

232. de 1991, de auwria do Senador Jutahy Magalhães, que autori
za o Poder Executivo a definir as terras indispensáveis à presexva
ção ambiental. íntegrantes dos bens da União e dos Estados, na 
forma do art. 23, VI e VIL combinado com o art. 24, VL da Cons
tituição Federal, tendo 

Parecer contrário, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ronan Tito, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

-42-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" I 1, DE 1994 

COMPLEMENJ'AR 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado no 11, de 

1994-Complementar, de autoria do Senador Marco MacieL que 
dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de ,\poio ao Desenvol

vimento Social- FAS? e dá outras providências, tendo 
Parecer sob n' 227, de 1994 da Comissão de 
- Assuntos Ecooôm.iCXtS, favorável ao Projeto com emen

das 1 e 2-CAE, que apresenta. 

-43-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 73, DE 1991 

(Incluído em Otdem do Dia nos lermos do 
art. 172, L do Regimen!D Interno) 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre 
isenção de impDStD de n:nda para bolsas de estudos de médicos re
sidentes e remuneração de estl.!dantes em es[ágio para complemen
tação de estudos universitários. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Eoonômicos) 

-44-
MENSAGEM N" 376, DE 1994 

Escolha de Autoridade 

Votação, em turno único, do Parecer n° 289, de 1994, da 
Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem n° 376, de 
1994 (n' 1.125/94, na origem), de 8 de dezembro de 1994. pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 

' Senado a escolba do Sellbor Persio Arida para exercer o cargo de 
Presidente do Banco Central do Brasil. 

-45-
MENSAGEM N'314, DE 1994 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único. do Parecer D0 '137, de 1994, da 
ComiSsãO de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n' 314, de 1994 (n' 899/94, na origem), de 24 de outubro de I 994, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberaçlio 
do Senado. a escolha do Senhor Valdir Rigbetto, para exercer o 
caxgo de Ministro Togado do Tribunal Superior do Trabalho. 

-46-
MENSAGEM N" 349, DE 1994 

Esoolha de Autoridade 

DiscUssão, em tutoo únicó, -do Parecer D0 236, de 1994, da 
Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n° 349, de 
1994 (n' 991/94, na origem), de 11 de junho de 1994, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
a esoclha do Senhor Edson Rodrigues-Chaves para exercer o cargo de 
Conselheiro do Conselho Administr.ll.ivo de Defesa Econômica-

-47-
MENSAGEM N' 372, DE 1994 

Escolha de Autoridade 

DíscuSsão. em turno único, do Parecer n° 311, de 1994. da 
Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n° 372, de 
1994 (n' I-093/94, na origetu), de I' de dezembro~ de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Edgard Lincoln de Proença Rosa, 
para ocupar um dos cargos de Conselheiro Administrativo de De
fesa Eco~ômica. 

-48-
MENSAGEM N' 393, DE 1994 

Escolha de Autoridade 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 281 do Regimen!D Interno) 

Discussão, em turnó úniCo, do Parecer n° 330, de 1994, da 
ComissÀo de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n° 393, de 
1994 (n' LI86/94, na origem), de 21 de dezembro de 1994. pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Francisco Lafaiete de Padua Lopes, 
para exercer o cargo de Diretor do Banco Central do Brasil. 

-49-
MENSAGEM N" 102, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

DisaJssão, em OJmO único, do Parecer da Comissão de Relaçõ
es Extedores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n' 102, de 1994 
(n' 135/94, na origem). de 21 de fevereiro de 1994, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à dehberação do Senado o nome do 
Senhor Rona!d Leslie Mo.-aes Small Ministro de Primeira Classe da 
Caneira de Diplomata. pam. cumulativamente com a função de Em
baixador do Brasil jun!D à Comunidade da Austrália, exm:ec a função 
de Embaixador do Brasil junto à Nova Zelândia. 

-50-
MENSAGEM N" 178, DE 1994 

Escolha de_ CJ.efe de Missão Diplomática 

Disct:lssão, em tunio único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n' 178, de 
1994 (n' 325/94, na origem), de 26 de abril de 1994, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
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o nome do Senhor Bem.azd de Azevedo Brito, Ministro de Primei
ra Classe da Carreira de Diplomata, para. cumulativamente com a 
função de Embaixador do Brasil junto à República da Finlândia, 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da 
Estônia. 

-51-
MENSAGEM N" 192, DE 1994 

Escolha de Cb.efe de Missão DiplomátiCa 

Discussão. em turno único; do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 192, de 
1994 (n• 375/94, na origem), de 23 de maio de 1994, pela qual o 
SeDhor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor Bernardo Pericás Neto, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata. para, cumulativamente com a 
função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bélgica, exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto ao ~o Duca9o de 
Lu~emburgo. 

-52-
MENSAGEM N"218,DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em rumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 218, de 
1994 (n• 422194, na origem), de 3 de junho de 1994, pela qual o 
Senbor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome da SeDhOI'a-Thereza Maria Machado Quintella. Minlstra de 
Primeira-Classe da Carreira de biplomata. para. cumulativamente 
com a função de Embaixadora do Brasil junto à República da Áus
tria. exercer a função de Embaixadora do Brasil junto à República 
da Eslovênia. 

-53-
MENSAGEM N" 225, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 225, de 
1994 (n° 447194, na origem), através da qual o Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado a escolha do nome do 
Senhor João Tabajara de Oliveira.. Ministro de Primeira Classe da 
Carreii:a de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República de Cingapura. 

-54-
MENSAGEM N" I 78, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Disalssão, em tumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 257. de 
1994 (n• 527194, na origem}, através da qual o Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado o _nome do Senhor Jorge 
Saltarelli Júnior, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplo
ma~ para exercer a função de EmbaixadOf" do Brasil junto à Re
pública do Senegal. 

-55-
MENSAGEM N• 264, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 264, de 
1994 (n• 552/94, na origem), de 15 de julho de 1994, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor João Augusto de Médicis, Ministro de Primeira 

aasse da Omeira de Diploma!a, para. cumulativamente oom a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à República Popular da China, 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Mongólia. 

-56-
MENSAGEM N" 27 4, DE I 994 ~~ 

_Escolha de Chefe~de Missão Diplomática 

Disrussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relaçõ
es Exteriores e Defesa Naciooal sobre a Mensagem n• 274, de 1994 
(n• 603/94, na origem), de 3 de agosto de 1994, pela qual o Senhoc 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do 
Senhor Paulo Monteiro Lima. Ministro de Primeira Classe da Omeita 
de Diplomata. para. cumulativamente com a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Tailândia, exercer a função de Embaixa
dor do Brasil junto ao Reino do Camlx!ja. 

-57-
MENSAGEM N" 278, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em rumo único. do Paroc:er da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 278, de 
1994 (n• 643/94, na origem~ através da qual o Presidente daRe
pública submete à deliberação do Senado a escolha do nome da 
Senhora Vera Pedrosa Martins de Almeida. Ministra de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata. para exercer a função de Embai
xadora do Brasil jlnto ao Reino dos Países Baixos. 

-58-
MENSAGEM N"299, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, eni turno único. do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensã.gem. n° 299. de 
1994 (n• 727194, na origem), de 6 de setembro de 1994, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Sena
do o nome do Senhor Ronald Leslie Moracs Small -MiiiiStro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para. cunmlativamente 
com a função de Embaixador do Brasil junto à Oxnunidade da 
Austnllia, exen:er o cargo de Embaixador do Brasil junto a Papna 
Nova Guiné. -

-59-
MENSAGEM N" 300, DE 1994 

Escolha de Olefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único. do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 300, de 
1994 (n• 72&194, na origem), de 6 de S((embro de 1994, pela qual 
o Senhoc Presidente da República submete à deliberação do Sena
do o nome do Senhor Carlos Eduanlo de Affonseca Alves de Sou
za, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 'Diplomata, para, 
cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil junto à 
Confederação Suíça. exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto ao Principado de Liechtenstein. 

-60-
MENSAGEM N" 302, de 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Disrussão, em rumo único, do Parecer da Comissão de4Re
lações Exterii:'lris e Defesa Nacional sobre a Mensagem no 302, de 
1994 (n• 804'94, na origem), de 29 de setembro de 1994, pela qual 
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o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Sena
do o nome do Senhor Luiz felipe de La Torre Benit.ez TeiXeira 
Soares, Ministro de Primeir.l Classe da Carn:im de Diplomata, 
para. rumulativam.ente com a função de Embaixador do Brasil jun~ 
to ao Reino da Suécia, excxcer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República da Letônia. 

-61-
MENSAGEM N" 310, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em bJmo único, do Parecer da ComisSão de Re
lações Exterioros e Defesa Nacional sobte a Mensagem n'3!0, de 
1994 (n' 891194, na origem), através da qual o Presidellle da Re
pública submete à delibetação do Senado o nome do Senhor SÉR
GIO DAMASCENO VlEIRA, Ministro de Primeírii Classe, da 
Cam:im de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Guatemala. 

-62-
MENSAGEM N" 311, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tumo único. do Parecer-da Comissãõ-de Re.::
lações ExteriOfC$ e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 311, de 
1994 (n' 892194, na origem), através da qual o Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor CAR
LOS ALFREDO PJNI'O DA SILVA, Ministro de Segunda Classe, 
da Carn:im de Diplomata, para exen= a função de ~Embilixador do 
Brasil junto Bazl>ados. 

-63-
MENSAGEM N" 312, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Disalssão. em tumo único, do Parecer da Comissão de Relaçõ
es Exteriores e Defesa Naciooa! sobm a Mensagem n• 312, de 1994 
(n' 893/94, na origem), através da qual o Pn:sidente ~República sub
mete à dehberação do Senado o nome do Senhor CLAUDKJ MARIA 
HENRIQUE DO COlJfO L YRA, Ministro de Segunda Classe, da 
Caneim de Diplomata. para exen= a função de Fmbo.ixador do Bta-
si! junto à Re?íblira Coopmtivista da Guiana. ~ -

-64-
MENSAGEMN"313,DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em b.Imo único, do Parecer da Comissio de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobte a Mensagem n'313, de 
1994 (n' 894194, na origem), através da qual o Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado o nom< do Senhor JA
DIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, Ministro de Segunda Classe, 
da Carn:ira de Diplomata, para exett:et" a função de Er:ilia!xador do 
Brasil junto à República da lndon~sia. ~ 

-65-
MENSAGEM N" 316, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Disalssão, em rumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 316, de 
1994 (n' 90&194, na origem), através da qual o Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado o oome do Senhor RU
BENS RICUPERO, Ministro de Primeira Classe, -da Carn:ira de 
Diplomata, para ex= a função de Embaixador do Brasil junto à 
República ha!iana. 

-66-
MENSAGEM N' 345. DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da ComiSsão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 345. de 
1994 (n' 963/94. na origem), pela qual o Senhor Presidellle daRe
pública submete ã deliberação do Senado o nome do Senhor AN
TONJO CARLOS DINJZ DE ANDRADA. Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata. para exercer a função de Embai
xador ao Brasil junto à República de Zimbábuc. 

-67-
MENSAGEM N'359, DE 1994 

Escolha de Cbefe de Missão Diplomática 
Discussão. em turno único; do Parecer-da Comissão de Re

lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 359. de 
1994 (n' 1.037/94, na origem), de 22 de novembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete ã deliberação do 
Senado o nome do Senhor GERALDO AFFONSO MUZZL Mi
nistro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata. para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República Federnl da Ni-
gérúL . 

-68-
MENSAGEM N' 370, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão. em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa NaciOnal sobre a Mensagem D0 370. de 
1994 (n' 1.085/94, na origem), de 30 de novembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Seohor CARLOS AUGUSTO REGO SAN
TOS NEVES, Ministro de Primeira Classe, da Cam:íra de Diplo
mata. para. cumulativamente com o. cargo de Embaixador do Bra
sil junto aos Estados Unidos Mexicanos, exercer a função de Em. 
baixador do Brasil j.lnto a Belize. 

-69-
MENSAGEM N" 375, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re. 
lações EXteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 375, de 
1994 (n' 1.11&194, na origem), de 6 de dezembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor JOSE NOGUEIRA FILHO , Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativa. 
mente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à República de 
Cuba. exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Antígua e 
Barbuda. 

-70-
MENSAGEM N'390, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Disrussão. em tumo úriico~ do Parecer da Comissão de Re

lações eXteriores e DefeSa Nacional sobre a Mensagem n° 390, de 
1994 (n' 1.162/94, na origem), de 15 de dezembro de 1994. pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor CELSO LUIZ NUNES AMORIM. Mi~ 
nistro de Primeira ClaSse da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função Embaixador, Chefe da Missão do Brasil junto às. Nações 
Unidas. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-s~ a s~ssão às llh26mi1L) 
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Ata da 208 Sessão, em 05 de janeiro de 1995 
11 a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena. Chagas Rodrigues e Lucídio Portel/a 

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

Alexandn: Costa - Alfredo Campos - Amir Lando - Beni 
V eras- Carlos Lym.- César Dias- Chagas Rodrigues- Coutinho 
Jorge- Dario Pereira- Dirceu Caineiro - Eduardo Supücy - Etcio 
Alvares - Epitácio Cafeteira - Eva Blay - Fernando Bez.erra -
Francisco Rollemberg- Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira -
Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena- Jac
ques Silva - Jarbas Passarinho - João Cahnon - João França -
Joaquim Beato - Jonas Pinheiro- IosaPJat Marinho- Joel Hol~ 
!anda- José Alves- José Fogaça- José Paulo Biso!- José Pedro 
-José Richa- José Samey- Lourival Baptista- Lucídio Portella 
- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Marco Lúcio - Marluce 
Pinto - Mauro Benevides - Meira filbo - Nabor Júnior - Nelson 
Wedekin- Ney Maranhão- Ney Suassuna- Odacir Soares- Pe
dro Simon- Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzi- Ronaldo 
Aiagão- Teotônio Vilela Filho- V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O Sellhoc Presidente da República editou a M~ida Provi
sória n' 796, de 30 de dezembro de !994, que dispõe sobre o pra

zo previsto no § 4' do art. 2' da Lei n' 8.352. de 28 de dezembro 
de 1991. 

3.Roberto Campos 

4.Mm:os Penaforte 

PPR 

PSDB. 

PP 

3.Pratini de Mocaes 

4.Flf.vio l'almierda Veiga 

S~cia VAnia 5.Mário de Oliveil1l 
PDT _ 

6.Carlos Alberto Campista 6.Amaury Müller 
PTB 

7 .Nelson Marquezelli 7 Pedro A !rio 
Do aoocdo com a Resolução n' I, de 1989-CN, f!C& estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 05101195- Designação da Comissão Mista; 
Dia 06101195 - Instalaçlo da Comissão Mista; 
A~ 0510!195 - Pmzo para recebimento de emondas. Pmzo 

para a Comissio Mista emitir o psrecer sobre a admissibilidade; 
A~ 14101195- Pmzo fmol da Comissão Mista; 
A~ 29/01195- Pmzo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (O!agaa Rodrigues) - O Senhor 

Presidente da República editou a Medida Provloória n' 797, de 
30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre alteração da Lei n' 
8.490, de 19 de novembro de 1992. com a nova redaçilo dada pela 
Lei n' 8.746,de 9 de dezembro de 1993, e dáoub"as provido!ncias. 

De acordo com as indicações das Lideranças. e nos tetmos 
dos §§ 4' e 5' do lrt. 2' da Resolução n' 1189-CN. fiC& assim 
constiruída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre 
a mat6ria: 

SENADORES De acordo com as indicaçêíes das Lidemnças, e oos termos 
dos§§ 4° e 5° do alt. 2° da Resolução n° 1189-CN, fica assim coos~ Titulares Supleales 

PMDB tituída a Comissão Mista inrumbida de emitir parecer- sobre a ma-
téria: !.Coutinho Jorge 

2.Gilborto Miranda 

Titulares 

l.Amir Lando 
2José Fogaça 

3.Lourival Baptista 

4.Hydekel Freitas · 

5.Dirceu Carneiro 

6.Marluce Pinto 

7 .Eduardo Suplicy 

Titulares 

I Luiz Moreixa 

2.NiltonBaiano 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB. 
!.Flaviano Melo 
2.Afuízio Bezerra 

PFL 
3.Dario Pereira 

PPR 
4.Car!os De'Carli 

PSDB 
S.Eva Blay 

PTB 
6Jonas Pinheiro. 

PT 
7. 

DEPUTADOS 
Suplenles 

BLOCO 
I José Paleio 

PMDB 
2.Maurici MarianQ 

3.Alexandn: Costa 

4.Carlos Do'carii 

5.Eva Blay 

6.Franci:soo6 

7 .Aureo Mello 

Titulares 

!.Átila Lins 

2JoséDutra 

3Paudemey Avelino 

4.Antônio Faleiros 

5Júlio Cabml 

6.Beth A2l1e 

l.Amir Lando 
2.Ronan TrtQ 

PFL 
3.Carlos Patrocfnio 

PPR 
4.Moisés Abxio. 

PSDB 
S.Din:eu Carneiro 

PMN 
Rollemberg. 

PRN 
7 .Ney Maranhão 

DEPUTADOS 
Suplenles 

BLOCO. 
l.Rubeu Bento. 

PMDB 
2Paulo Titan 

PPR 
3.SamirTannus. 

PSDB 
4.DjenAI Gonçalves 

PP 
5.EduaidO Maúas 

PDT 
6.Giovanni Queirpz 
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PSTU. 
7 .Emesto GradeUa 7. 

De &COido can a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o aeguinte calendário para a tramitação da maléria: 

Dia 05/01195- Desiguação da Comissão Mista; 
Dia 06/01195- IDstalação da Comissão Mista; 
Ali OS/01195- Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissio Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Ali 14/01195- Prazo fiJllll da Comissão Mista; 
Ali 29101195- Prazo no Congrosso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- O Senhor 

~sidento da República editou a Medida Provisória n• 798, de 
30 de dezembro de !994, que concede novo prazo para conclusão 
do invenltrio do Instituto Nacional de Assist8ncia Médica da Pre
vid&cia Soeial-INAMPS, exlinto pela Lei n• 8.689, de 27 de }l· 
lho de !993. 

De OCOido com as indicações das Lidemnças, e nos tennos 
doo §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n• 1189-CN, fica assim CODS· 

titufda a Comisslo Mista inrumbida de emitir parecer sobre a ma~ 
léria: . -

Tltulans 

I .César Dias 
2.Mán:io Laceida 

3.Hugo Napoleão 

4LevyDias 

5.Eva Blay 

6.Nelson Wedekin 

7 Jrapuan Costa Júnior 

Tltulans 

!lvAnio Guem. 

2.Euler Ribeiro 

3.Amaldo Faria de Si 

4.Djenal Gonçalves 

5Jofnn Frejat 

6Liberalo Caboclo 

7 JerOnimo Reis 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB. 
l.Ney Suassuna 
2.Amir Laudo 

PFL 
3.Aiexandre Costa -

PPR 
4.Hydekel Freitas 

PSDB. 
5Jutaby Magalhães 

PDT 
6Júnia Mari"' 

PP 
7 .Nelson Carneiro 

DEPUTADOS 
Suplentes 

BLOCO. 
!Luiz Moreira. 

PMDB 
___ 2.0lavo Calheiros .. 

PPR 
3JoãoTota 

PSDB 
4.Antônio Faleiros 

PP 
5.Mário de Oliveira. 

PDT 
6.Carlos Alberto Campista 

PMN 
7. 

De acordo cana Resolução n• I, de 1989-CN, ftea estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da malhria: 

Dia 05/01195- Desiguação da Comissão Mista; 
Dia 06/01195- IDstalação da Comissão Mista; 
Ali OS/01195- Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Ali 14/01195- Prazo fiJllll da Comissio Mista; 
Ali 29/01195- Prazo no Congrosso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 

Presidente da República editou a Medida Provloória n• 799, de 
30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a Nota do Tesouro Na
cional- NTN. e sua utilização para aquisição de bens e direitos 
alienados no imbito do Programa Nacional de Desestatizaçio -
PND, instinildo pelá· Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, consoli
dando as normas sobre a mat6ria cono;ÍJÜlles da Lei n° 8.177, de 1° 
de maxço de 1991, e da Lei n• 8.249, de 24 de outubro de 1991, e 
altera o art. 3° da Lei n° 8.249/91. 

De aoonlo com as indicações das Lideranças, e noo tamoo dos 
§§ 4• e 5• do art. 2' da Resolução n• 1189-CN. fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir pa=er sobte a matma: 

SENADORES 
Titulans Suplentes 

PMDB 
I.Amir Lando !.Ney Suassuna 
2.Cid Saboia de Carvalho 2J osé Fogaça 

PFL 
3.Ralmundo Lira 3Joi!o Rocha 

PPR. 
4.Epitacio Cafeteira 4.Moisés Abru> 

PSDB 
5.Diroeu Caroeiro 5.Beni VeiliS. 

PTB 
6. V aJmir Campeio 6.Marluce PintQ 

PT 
7.EdoardoSuplicy 7. 

· Titulans 

l.Manoei Castro 

2.Goddei Vieira Lima 

3Jos6 Maria Eymael 

4José Ánlbal 

5.Sérgio Naya 

6.Femando Lopes 

7 José Fortuna ti 

DEPUTADOS 
Supleoteo 

BLOCO 
l.W aldir Guetn 

PMDB 
2.0swaldo Stecca 

PPR 
3.Pralini de Moraes. 

PSDB 
4.Marcos Formiga 

PP 
5.Alberto Haddad 

PDT 
6.Éiio Dalla-Vecchia 

PT 
7. 

Cbico VigilanteDe &COido com a Resolução n• I, de 1989-
CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da 
matéria: 

Dia 05/01195- Desiguação da Comissão Mista; 
Dia 06/01195 - Instalação da Comissão Mista; 
Alh 05/01/95 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Alh 14101195- Prazo fiJllll da Comissão Mista; 
Ali 29/01195- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provloória n• 800, de 
30 de dezembro de 1994, que dá nova tedaçio il a.Hnea "a" do inci· 
so XII do art. 16 da Lei n• 8.490, de 19 de novembro de 1992. 

rie acordo com as indicações das Lidemnças. e .DOO lemlOS 
do § s• db art. 2• da Resolução n• 1189-CN, fiCa assim constiwida 
a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a malhria: 
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SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB. 
!.Cid Saboia de Carvalho l.Ronaldo Angio 
2.Gilberto Mimlda 2.Crulinho Iorge 

PFL 
3.Hemique Almeida 3Júlio Campos 

PPR 
4.Levy Dias 4.Carlos De'Carli 

PSDB. 
5Jutahy Magalhães 5.Teot00io Vuela FilhQ 

PMN 
6.Fmncisco Rollembetg 

6.PRN 
7 .Aureo Mello 7 .Ney MamlhiD 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

BLOCO. 
!.Vilmar Rocha l.Maudcio Najar 

PMDB. 
2Joilo Almeida 2.Francisco Diógeoe• 

PPR 
3.Cleooâncio Fonseca 3.Paulo Duarte 

PSDB. 
4.Flávio Ams 4.Sigmaringa Seixos. 

PP 
S.S<IrgioNaya 5.VadioGomes. 

PDT 
6.Carlos Alberto Campista 6.Giovanni Queiro~ 

PRN 
7 :U Gomes da Rocha 7 .Euclydes Mello 

De acordo com a Resoluçion' I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitaçio da !DIIlái.a: 

Dia 05/01195- Designaçio da Comissio Mista; 
Dia 06/01195- Instalação da ComiasiD Mista; 
A~ 05/01/95 - Pram para recebimento de emendas. Pram 

para a Comissão Mista emitir o pareccc sobre a admissibilidade; 
A~ 14101195- Pram fmal da Comissio Mista; 
A~ 29/01195- Pram no Collgresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da Repolblica editou a Medida Pro'rioória n' 801, de 
30 de dezembm de 1994, que autoriza a utili7Jlçio do produto da 
alienaçio do navio ''Docevalle" no saneamento f:manceiro da 
Companhia de Navegação Lloyd Bmsileiro- LLOYDBRÁS. 

De aconlo com as irvJicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4' e 5' do art. 2' da Resoluçio n' 1189-CN. fica assim CODS· 

tiblida a Canissio Mista incumbida de emitir perecer sobre a ma· 
tma: 

Titulara 

!.Fernando Bezeiill 
2.Ronan Tito 

3.Carlos Patrocinio 

4.Affooso Camargo 

5Joaquim Beato 

6Júnia Marise 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB. 
!.Gilberto Miranda 
2José Fogaça 

PFL 
3.Elcio Alvares 

PPR 
4.Lourembetg Nunes Rocha 

PSDB 
5.Eva Blay 

PDT 
6J..avqisier Maia 

PP 
7 .Irapuan Costa Júnior 7 .Nelson Carneiro 

DEPUTADOS 
Titu~ Suplentes 

BLOCO 
!José Santana de Vasconcellos 1.Aroldede Oliveinl 

PMDB 
2.Nicias Ribeiro 2.Zuca Moreira 

PPR 
3.Simão Sessim -3..Amaral Netto 

PSDB 
4.Koyu lha 4José Abriio 

5João Maia· 

6.Paulo Ramos 

7 .Nelson Bomie 

PP 
S.Delcino TavareS: 

PDT 
6Luiz Salomão 

PL 
7. 

Mauricio CB.mposDe acordo com a Resolução D0 1, de 
1989-CN. fica estabelecido o seguinte caleudário paril-a lr.Uriitaçio 
da !DIIlái.a: - --

Dia 05/01195 - Designação da Comissão Mista: 
Dia 06/01/95 - Instalação da Comissão M"asta; 
Alé 05/01/95 - Pram para recebimento de emendas. Pr.ozo 

para a Comissão l\tfista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
A~ 14/01195 - Pr.ozo filiãi da ComiSsão Mista: 
Alé 29/01195 - Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da Repolblica editou a Medida Provisória n' 802, de 
30 de dezembro de 1994. que institui a Taxa de Iuros de Longo 
Pram - TILP. dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo 
de Participação PIS-PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 
do Fundo da Marinha Metcanle. e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças. e nos tennos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução D0 1189-CN. fica assim cons
tituída. a Comissão Mista inrumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

Titulares 

!.Gilberto Mimlda 
2Jacques Silva 

3João Rocha 

4.Esperidião Amin 

S.Teotônio Vuela Filho 

6.Valmir Campelo 

7 .Eduardo Suplicy 

Titulares 

l.Benito Gama 

2.GoD7Aga Mota 

3Jair Bolsonaro 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB. 
l.Ruy Bacelar 
2.Ronaldo Angio. 

PFL 
3Júlio Campos 

PPR 
4.Hydekel Freitas. 

PSDB 
5Joaquim Beato 

PTB 
6Jonas Pioheiro. 

PT 
7. 

DEPUTADOS 

BLOCO 
Supleuteo 

l.Dart:i CoelbQ 
PMDB 

2.Pedro Navais 
PPR 

3 .Arnaldo Faria de Sá 
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4.Marcos Formiga 

5.Luiz Carlos Hauly 

6.Paulo Ramos 

PSDB 
4.Ariosto Holanda 
~ 

5João Maia 
PDT 

6.Carlos Lupi 
PSB 

7 Jazer Menezes Bezerra 7 .Ricardo Moraes 
De acotdo com a Resoluçào n' I, de 1989-CN, fica estabe-

lecido o seguinte calendário para a ttamitação da matéria: 
Dia 05/01195- Designaçào da Comissão Mista; 
Dia 06/01195- Instalação da Comissão Mista; 
A~ 05/01/95 - Prazo para recebimento de emendas. Praro 

para a Comissio Mista emitir O pari:Cer sobre a admissibilidade: 
A~ 14/01195- Praro fmal da Comissão Mista; 
A~ 29/01195- Praro no Congresso Nacional. .. . . . 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 

Presidente da República editou a Medida Provisória D0 803, de 
30 'de dezembro _de 1994, que dispõe sobre o número de cargos de 
natureza especial, dos cargos do grupo Direção e Assessoramento 
Superiores e das funções gratificadas existentes nos órgãos da Ad
ministração Federal Direta, Autázquica e Fundacional, e dá outras 
providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
do§ 5° do art. 2° da Resolução 0° U89-CN, fica assim constibJída 
a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria-: 

• SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB 
!.Cid Saboia de Carvalho 1.Ronaldo Aragão 
2.Gilberto Miranda 2.Coutinho Jorge 

PFL 
3.Gui.Iherme Palmeira 3.Dario Pereira, 

PPR 
4.Louremberg Nunes Rocha 4l..ucidio Portella 

PSDB 
5José Richa 5Jutahy Magalhães 

PMN 
6.Francisco Rollemberg 

6.PRN 
7 .Aureo Mello 7 .Ney Maranhão 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

BLOCO. 
l.Vllmar Rocha l.Maurício Najar 

PMDB 
2Zaire Rezende 2.Ary Kara 

PPR 
3Francisco Evangelista 3.Pedro Pavão. 

PSDB 
4.Adroaldo Strecl:: 4.Ubiratan Aguiar 

PP 
5João Maia 5.Valdenor Guedes 

PDT 
6.Beth Azize 6.Giovanni Queiroz; 

PCDOB 
7 .Aldo Rebelo 7 Socorro Gomes 

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

Dia 05/01/95- Designaçào da Comissão Mista; 
Dili 06/01195- Instalação da Comissão Mista; 
A~ 05/01/95 - Praw para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer so~ a admissibilidade; 
A~ 14/01/95- Praw fmal da Comissão Mista; 
A~ 29/01195- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues} - O Senhor 

Presidente da RepUblica editou a Medida Provisória D0 804, de 
30 de dezembro de 1994. que cria a Gratificaçào de Desempenho e 
Produtividade - GDP. das atividades de fmanças. conttole, orça
mento e planejameoto, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lider.mça.s, e nos tennos dos 
§§ 4° e 5° do art.. 'X' da Resolução n° U89-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matétio: 

SENADORES 
Titulare; Suplentes 

1 Pedro Simon 
2.Cid Saboia de Carvalho 

PMDB 
-I.AmirLaudo 
2.Máxcio Lacerda 

PFL 
3.Hugo Napoleão 

4J arbas Passarinho 

5.Beni Veras 

6.Nelson Wedekin 

7lrapuan Costa Júnior 

Titulares 

I Rubem Medina 

2.Roberto V ala dão 

3.Ricardo Iur 

4.Elias Murad 

' 5.Mário de Oliveira 

6.Amaury MUller 

7 .P;nllo de Almeida 

3.Alexaudre Costa 
PPR 

4l..evy Dias 
PSDB 

5.Eva Blay 
PDT 

6Lavoisier Maia 
PP 
- 7 .Nelson Carneiro 

DEPUTADOS 

BLOCO 
Suplentes 

l.Mauricio Najar 
PMDB 

2Zila Bezerra 
PPR 

3 Maria v aladão 
PSDB 

4Jayme Santana 
PP 

5.Carlos Camuxço -
PDT 

6.Femando Lopes 
PSD 

7 .Edi Siliprandi 

De acordo com a Resolução n° I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte ca1Cndáiio para a: tramitaÇão da mat&ia: 

Dia 05/01195 - Designaçào da Comissão Mista; 
Dia 06/01195 -Instalação da Comissão Mista; 
A~ 05/01/95 - Prazo para recebimento de emendas. Praw 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
A~ 14/01/95- Praw fmal da Comissão Mista; 
A~ 29/01/95 - Praw no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senbor 
Presidente da República editou a Medida Provisória 0° 805, de 
30 de dezembro de I 994, que altera dispositivos das Leis n's 
8.829, de 22 de dezembro de 1993, e 8.911, de 11 de julho de 
1994. dispõe sobre enquadramento de servidores na Admioistra
çào Pública Federal Direta, nas Autarquias e nas Fundações, e dá 
outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos tennos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1189-CN? fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir pm:cer sobre a ma-
téria: - -
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Titulares 

1.Cid Saboia de Carvalho 
2Jacques Silva 

3.Lourival Baptis-ta 

4.Lucidio Portella 

S.Dirceu Carneiro 

6.Marluce Pinto 

7 .Eduardo Suplicy 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
l.Ronaldo Aragão 
2.Gilberto Miranda 

PFL 
3João Rocha 

PPR 
4.Moisés Abrãq 

PSDB 
S.Beni Veras 

PTB 
6.Yalmir Campelo 

PT 
7. 

DEPVTADOS 
Titulares 

!.Vilmar Rocha 

2.Alberto Goldman 

3.Ângela Amin 

4.Djenal Gooçalves 

5.Romel Anísio 

Suplentes 
BLOCO 

I .Mauricio Najar 
PMDB 

2.Mauri Sétgio 
PPR 

3.Annando Pillheiro 
PSDB. 

4.Man:os Fonnigll. 
PP 

S.Augusti.nbo Freitas. 
PDT 

6.Carlos Alberto Campisla 6.Amawy Müller, 
PPS. 

7 .Augusto Carvalho 7 .Sérgio Arouca 
De acordo com a Resolução n° t de 1989-CN, fica estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 05101195- Designação da Comissão Mista; 
Dia 06101195- lnslalação da Comissão Mista; 
Até 05101195 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer so~ a admissibilidade; 
Até 14101195- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 29101195- Prazo no Congresso NaCional. 
O SR. PRESIDENTE (<llagas Rodrigues) - O Senhor 

Presidente da Repóblica editou a Medida Provisória n• 806, de 
30 de dezembro de 1994, que adola medidas necessáriaS à conti
nuidade do processo de implementação da isonomià de que trata o 
art. 4" da Medida Provisória n• 700, de 11 de novembro de 1994, 
para os servidores públicos federais. 

De acordo com as indicações das Lideranças. e nos lermos 
dos§§ 4" e 5° do art. 2• da Resolução n• 1189-CN, fica assim cons
tiruída. a Comissão Mista iorumbida de emitir parecer-sobre a ma
téria: 

Titulares 

l.Ronan Tito 
2.Gilberto Miranda 

3.0dacir Soares 

4.Epitacio Cafeteira 

5.Beni Veras 

6.Francisco Rollemberg 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB. 
!.Coutinho JOIEe 
2.Ruy BacelaJ: 

PFL 
3 .Raimundo Lira 

PPR 
4liidekel Freitas 

PSDB . 
5.Teo«ôoio Vilela Filb<> 

PMN 
6. 

7 .Aureo Mello 

Titula~ 

l.Wemer Wanderer 

2.Marcelo Barbieri 

3.Carl<>s Azambuja 

PRN 
7 .Ney Maranhão 

DEPUTADOS 
Suplentes 

BLOCO 
!.Mauricio Najar 

PMDB 
2.Micbel Temer 

PPR 
3Jair Bolsonaro 

PSDB 
4.Maurllio Ferreira Uma 

PP 
SF~isco Silva 5Laprovita Vieira 

PDT 
6.Amaury Müller 6.Carlm Alberto Campisla 

PV 
?.Sidney de Miguel 7. 

De acordo com a Resolução n° 1. de 1989-CN. fica eStabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitaçãO da matéria: 

Dia 05101195 -.Designação da Comissà<> Mista; 
Dia 06101195 - lnslalação da Cmnissão Mista; 
Até 0510 I 195 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 14101195- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 29/01!95- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - O Senhor 

Presidente da República editou a Medida Provisória o0 807, de 
30 de dezembro de 1994, que cria a Gratificação de Desempenho e 
Fiscalização, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Pro
teção ao Vôo, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e llOS tertn05 dos 
§§ 4" e 5" do art. 2• da Resolução n• 1/89-CN, fica assim coostitulda ã 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

l.Gilbe'rto Miranda~ 
2.Ruy Bacelar 

3.Carlos Lyra 

4Lucídio Portella 

S.Beni Veras 

6.Magoo Bacelar 

7 .Irapuan Costa Júnior 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
!.Coutinho Jorge 
2.Nabor Junior 

PFL 
3Joel de Hollanda 

PPR 
4.Moisés Abrão. 

PSDB 
5.Eva Blay 

PDT 
6Lavoisier Maia. 

PP 
7 .Nelson Carneiro 

DEPVTADOS 
Titulares Suplentes 

BLOCO. 
I .Antonio dos Santos !.Mauricio Najar 

PMDB. 
22aire Rezende 2.Euler Ribeiro. 

PPR 
3José Maria Eymael 3João Tola 

PSDB. 
4.Wilson Moreíra 4.Paulo Silva 

pP 
5.Yaldenor Guedes 5.Mário de Oliveira 
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6.Carlos Lupi 

7 .Regina Gordilho 

PDT 
6.Paulo Ramos 

PRONA 
7. 

De acordo com a Resolução D0 1, de 1989-CN,- fica es[abe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da: mitéria: 

Dia 05/01195 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 06/0 lf95 - Instalação da Comissão Mista; 
Até OS/01/95 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 14101/95- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 29/01/95- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 

Presidente da República editou a Medida Provisória o0 808, de 
30 de dezembro de 1994, que cria gratificação teiripooíiia devida a 
integrantes da carreira Policial Federal. e dá outras proVidências. 

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

Titulares 

l.Nabor Junior 
2.César Dias 

3.Matro Lúcio 

4.Epitacio Cafeleini· 

S.Beni V eras 

6Jonas Pinheiro 

7 .Eduardo Suplicy 

Titulares 

l.Aldir Cabral 

2.Euler Ribeiro 

3.Eraldo Trindade 

4.Adroaldo Streck 

SJoãoMaia 

6.Wilson Jl..ofüller 

7 .Bonifácio de Alidrada 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
l.Ruy Bacelar 
2.Aluízio Bezerra. 

PFL 
3José Alves 

PPR 
4.Affonso Carnargo 

PSDB 
5.Eva Blay 

PTB 
6.ValmirCarnpelo 

PT 
7. 

DEPUTADOS 

BLOCO 
Suplent~ 

!.Átila Lins 
PMDB. 

2.Zaire Rezende 
PPR 

3.Ric.udo lzar 
PSDB. 

4Jabes Ribeiro 
PP 

S.Costa Ferreira. 
PDT 

6.Carlos Alberto Campista 
PTB 

7 .Roberto Jefferson 

De acordo com a Resolução n" I. de 1989-CN, fica estabe· 
tecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 05/01/95 ~DesignaÇão da Comissão Mista; 
Dia 06/01/95- Instalação da Comissão Mista; 
Até OS/01/95- Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade~ 
Até 14101/95- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 29/0l/95- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - O Senhor 

Presidente da República editou a Medida Provisória D0 809, de.-

30 de dezembro de 1994. que dispõe sobre a concessão de abono 
- aos trabalhadores no mês de jan_çiro de 1995. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° c;la Resolução tt0 1/89-CN, fica assim cons
tituída a ComissãO· Mista inrumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

Titulares 

!.Gilberto Miranda 
2.Na00r Junior 

3J oel de Hollanda 

4Jarbas Passarinho 

5.Beni V eras 

6Francisco Rollemberg 

7 .Aureo Mello 

Titulares 

lLuiz Moreira 

2.Mauri Sérgio 

3.Arnaldo Faria e Sá 

4.Marcos Formiga 

SENADORES 
Suplenteo 

1-'IIDB 
l.Ruy Bacelar . __ 
2.Cid Saboia de Carvalho 

PFL 
3.Marco Lúcio 

PPR 
4Levy Dias. 

PSDB 
5.Eva Blay 

PMN 

PRN 
7 .Ney Maranbão 

DEPUTADOS 
Suplenteo 

BLOCO_ 
!.Sérgio Barcellos 

PMDB. 
2.Roberto V aladão 

PPR 
3.PaUdelney AVelino 

PSDB 
- - 4.Mautilio Ferreira Lima 

PP 
5.Benedito Domingos S.Romel Anísio. 

PDT 
6.Ama1ll)' Müller 6.Carlos Alberto Campista 

PSTU 
7 .Ernesto Gradella 7. 

Óe acordo com a Res,olução n° 1, de 1989-CN, fiCa estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 05/01/95 - Designação da: Comissão Mista; 
Dia 06/01/95- Instalação da Comissão Mista; 
Até 05/01/95 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a ComiSsão Mista emitir o parecei -sof?re i admissibilidade; 
Até 14101/95- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 29/01/95- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 

Pre_sidente da República editou a Medida Provisória n° 810 de 30 
de dezembro de 1994, que institui a "Retribuição Variável da Co
missão de Valores Mobiliários"- RVCVM, e a ''Retribuição Va
riável da Superintendência de Seguros Privados" - RVSUSEP, 
atribuídas aos servidóres titulares de cargos efetivOs da CVM e da 
SUSEP, e dá outras providências. 

De acordo com as índicações das Lideranças. e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim i::ons
tituida a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sotn a ma
téria: 

Titulares 

!.Gilberto Miranda 
2.Ronan Tito -

SENADORES 
Suplenteo 

PMDB 
l.Nabor Junior 
2.César Dias. 
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3José Alves 

4.Moisés Abrão 

5.Eva Blay 

PFL 
3Joel de Hollanda 

PPR 
4.Hydekel Frei~s

PSDB 
5.Beni V eras 

PDT 
6Júnia Marise 6.Nelson Wedekin 

PP 
7 .Irapuan Costa Júnior 7 .Nelson Carneiro 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

BLOCO 
I .Rubem Medina I.Aracely de Paula 

PMDB. 
2.Pedro Novais 2Jorge Tadeu Mudalen 

PPR 
3.Francisco Dornelles 3.Roberto Campos 

PSDB 
4Flá.vio Palmier da Veiga 4.Laerte Bastos 

PP 
S.Francisoo Silva 

6.Fernando Lopes 

7 Jerônimo Reis 

5.NanSouza 
PDT 

6.Canion Júnior 
PMN 

7. 
De acordo c""om a Resolução n° I. de 1989-CN, .ficá eslabe" 

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 05/01195- Designação da Comissão Mista: 
Dia 06/01/95 - Instalação da Comissão Mista: 
Ali 05/01/95 - Prazo para recebimento de emendas. Praro 

para a Comissão Mista emitir o :Parecer sobre- a admissibilidade; 
Até 14/01195.:. Prazo fmal da Comissão Mista: 
Até 29/01195- Praro no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n° 811, de 
30 de dezembro de 1994. que altera dispositivo da Lei n' 8.620. 
de 5 de janeiro de 1993. 

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

Titulares 

!José Fogaça 
2.Gilberto Miranda 

3.Mardo Lúcio 

4.Carlos De'Carli 

S.Eva Blay 

6.Marluce Pinto 

7 .Eduardo Suplicy 

Titulares 

!.Fátima Pelaes 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
l.Nabor Junior -
2.Mansueto De Lavor 

PFL 
3.Carlos Lyra 

PPR 
4Luddio Portella 

PSDB 
S.Beni V eras 

PTB . 
6.Valmir Campelo 

PT 
7. 

DEPUTADOS 
Suplentes 

BLOCO. 
l.Maritu Guimarães 

2l..aíre Rosado 

3.Célia Mendes 

4.Antônio Faleiros 

PMDB 
2.Armando Costa 

PPR 
3José Luíz Maia 

PSDB 
4.Clóvis Assis 

PP 
5Jofran Frejat 5.Mário De Oliveira 

PDT 
6.Amaury Müller 6.Carlos Alberto Campista 

PT 
7 José Fortuna ti 7. Cbico VigilaD_te 

De acordo com a Resolução n' I. de 1989-CN. ftc.a estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 05/01/95 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 06/01/95 - Instalação da Comissão Mista; 
Até 05/01/95- Prazo pan n:cebimeu10 de emendas. Pra

zo para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibili
aade: 

Até 14/01/95- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 29/01/95 - Prazo no Congresso Nacional.* 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senboc 

Presidente Da Rep:íblica editou a Medida Provisória o 0 812, de 
30 de dezembro de 1994, que altera a Legislação Tributária Fede
ral e dá ootras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças. e nos ter
mos do § 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN. fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

Titulares 
SENADORES 

PMDB 
Suplcole$ 

!.Fernando Bezerra I.Ronan Trto 
2Jacques Silva 2.Aifredo Campos 

PFL 
3.Carlos Palrocíuio 3.Aiexandre Costa. 

PPR 
4.Esperidião Amio 4Louremberg Nunes Rocb• 

PSDB 
S.Teotônio Vilela Filho 5.Beni V eras 

PMN 
6.Francísco Rollemberg 6. 

PRN 
7 .Aureo Mello 7 .Ney Maranbio 

DEPVTADOS 
Ti tu lares Suplcole$ 

I.Mussa Demes 

2Luís Roberto Ponte 

3Francisco Domelles 

4Jackson Pereira 

5.Luiz Carlos Hauly 

BLOCO 
lJesusTaja. 

PMDB. 
2.Pedro Navais 

PPR 
3.Roberto Campos 

PSDB. 
4.Saulo Coelho 

PP 
5.0dehuo Leão 

PDT 
6.Canion Júnior 6.Max Rosenmann 

PRN 
7 .Euclydes Mello 7. Zé Gomes da Rocba 

De acordo com a Resolução o' I. de 1989-'CN. fica estabe
lecido o seguinle calendário para a tramitação da matéria: 
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Dia 05/01195- Designação da Comissão Mista; 
Dia 06101195 -Instalação da Comi$sio Mista; 
Arh 05/01195 - Prazo pou. =ebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o pon=r sobre a admissibilidade; 
Arh 14101195- Prazo Final da Oxnissio Mi31a; 
Arh 29101195- Prazo no Congresso Naciollal.* 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 

PR:sidente da República editoo a Medida Provisória ri' 813, de I • 
de janeiro de 1995, que dispõe sobre a Organill!çio da PR:sid&ci.a 
da República e dos ~rios, e dá outras providencia.s. 

De acordo com as indicações das Liderança, e nos tetmos 
dos §§ 4• E 5• do art. 7:' da Resolução n• 1/89-CN, flC& assim 
constiblída a Comissio Mista incumbida de emitir paR:cer sOt-R a 
maléri:< -

SENADORES 
Titulares Suplentea 

PMDB 
l.C6sar Dias 
2.Cid Saboia De Carvalho 

I Pedro Simon 
2.Mansueto De Lavor 

PFL 
3.Elcio Alvares 

4.Carlos De'Carl 

3Dario Pereira 
PPR 

4.Levy Dias 
PSDB. 

5José Riclla 5.Beni v.,.. 
PDT 

6.Magno Bacelar. 6.Nelson Wedekin 
PP 

7 Jrapuan Costa Júnior 7 .Nelson Cameiro 

DEPUTADOS 
Titulares Supi<Dtea 

BLOCO. 
l.Waldeck Omelas !José Santana de Vascon<:ello$ 

PMDB 
2.Micllel Temer 2Jvandro Omha Lima 

PPR 
3.Ger.ion:Peres 3.ArnaldoFariaDeSá 

PSDB. 
4Paulino Cícero 4Djeual Gonçalves 

PP 
S.Benedito Domingos 5José Linhan:s · 

PDT 
6.Miro Teixeir.o 6.Giovanni Queiroz 

PL 
7.Welinton Fagundes 7 .Robson Tuma 

De acotdo com a Resolução n• I, de 1989-CN, fiCa estabe-
lecido o seguinoe calendário ponaiimnitação da matéria: 

Dia 05/01195- Designação da Comissão Mista; 
Dia 06101195 -Instalação da Comil;sio Mista; 
Arh 06/01195- Prazo para =ebim<Dto de emendas. Prazo 

pana comissio Mista Emitir o pon=r sobre a admissibilidade; 
Arh 15/01195- Prazo fmal da Comissio Mista; 
Arh 30/01195- Prazo uo Congresso Naciollal. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Há Ol1ldoiu 

inscritos. 
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Sr. PR:sidellle, peço a 

palavra como Líder, para uma bteve commicação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem V. Ex" a 

palavra. 
O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PPR-MA. Como Lider. 

Para uma breve coDD.lD.Ícação.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Sena
dores, os jornais de hoje nos deixam, de certa forna. estarrecidos. 
Há notícia de que os servidores irão receber um reajuste de salário 
em quatro parcelas. Isso no momento em que iremos votar um rea
juste salarial para 6 Presidente da República, que será pago de uma 
s6 vez. de 150%, bem como iremos reajustar oS salários dos Con
gressistas, aproximadamente no mesmo percentual. que também 
será pago de uma só vez. 

Desse modo, ficamos sem entender. Como irá o funciona
lismo público justificar-se perante seus credores? Justificar-se-a 
dizendo que pagará o que deve em quatro parcelas? Será que o 
Governo não eslá entendendo que isso não é um aumento, mas -um 

-reajuste decorrente de uma qtieda do valor do poder aquisitivo 00 
real? 

Sr. Presidente, isso é muíto constta.ngedor. 
Quando scube que Bresser Pereiia iria voltar como Ministro _ 

fiquei contente; pensei que eslava voltando para devolver o que le
vou, o que tirou do funcionário.--do trabalhador. No entanto, as de
c4uações de S. Ex• nos dão a certeza de que não veio para 
devolver e, sim, pensando em tir.u- mais, pagar o reajuste em par
celas, tirar a estabilidade do funcionário público! 

Ora. conhecendo bem a política provinciana, sabemos que, 
na base, o posicionamento político é o mais radical; sabemos que 
no momento em que o funcionáriO não tiver a Sua estabipdade ve
remos a retaliação a cada Governo que suceder outro. E isso que 
deseja o Sr. Bresser Perejra? 

Felizmente, já tive oportunidade de ler a manifestação do 
Ministro Adíb Jatene, muito mais seiiSível a coisa política do que 
o Sr. Bresser Pereira, mais interessado ou mais ligado às coisas da 
iniciativa privada. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos vivendo momentos 
de despedida de um Congresso e de expectativa de um Congresso 
que vai chegar. Estamos vivendo um perlodo em que somos con
vocados arh JlO( fmça das medidas provisórias,~com aS quais V. 
Ex' gastou quase 50 minutos lendo, como também pelas comissõ
es. Só por esse motiVo, já teríamos de -estar convoCados para exa
miná-las. 

Sr. Presidente, quando V. Ex• tiver que relê-las, ao invés de 
dizer "o Presidente da República editou", deve dizer: "o Presidente 
da República reedi'too", porque quase todas as medidas provisórias 
são reedições. 

Ex' 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Com prazer, ouço V. 

O Sr. Josapbat Marinh~- Quero reiterar a obsçrvação ct5-
tica que V. Ex .. faz. Realmente, a medida provisória está substi
tuindo o processo legislativo comum. Mas eu, que assim tenho me 
manifestado sempre, quero, a esta altura, fazer a autocritica: o 
Congresso está sendo resp:msável pelo excesso das medidas provi
sórias que o Governo baixa, porque ele não tem delibexado sobre 
as matérias. As medidas provisórias estão-se acumulando sem ne
nhuma decisão por parte do Congresso. Então, n6s outros, que so
mos contra as medidas provisórias, acabamos Sem ter jüstiflca.ÇãO 
para a nossa condenação. É lamentável, porque somos todos Con
gressistas. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Agradeço o aparle de 
V .. Ex' e com ele concordo. 

Realmente, estamos abrindo esse espaço; mas V. Ex' há de 
convir que pela quantidade de medidas provisórias - estão edita
das. hoje, mais de 800- não b~ salas no Congresso para reunires
sas comissões. Se quiséssemos reuni-las, não teríamos onde. Wao 
há condições de funcionamento. 
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PortaDla, creio que estamos deixando um mal crescer. Essas 
medidas provis6rias são como células cancerosas que crescem de 
forma geométrica. sem controle. 

O Sr. Josapbat Marinho - V. Ex • me permite uma outra 
intervenção? 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA- Com alegria. 
O Sr. Josaphat Marinho -Ainda de acordo com V. Ex•, 

mas fazendo incidir também a critica sobre o Coiigresso, ãS- comis
sões não se têm reunido. Criam-se as comissões;- lê-se o cronogra
ma e elas não se reúnem. Devo até dizer a V. Ex • e ao Plenário que 
já há meses pedi ao meu Líder que não me incluísse em nenhuma 
comissão para apreciar medida provisória. porque as comissões 
não se reúnem e não quero ficar Incluído entre os que nào cum
prem os seus deveres. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Vou concordar com V. 
Ex• e acrescento: é preciso que o Senado aproveite este momento 
em que irá decidir quem dirige. como deve dirigir, -como deve fun
cionar, para diminuir um pouco o número de membros das Comís
sões Permanentes, porque, na realidade, pelo gigantismo das 
comissões. cada Senador faz parte de duas com:Íssões como titular 
e de duas como suplente. Portanto, não é possível estar presente 
em duas reuniões ao mesmo tempo. Há uma série- de problemas 
que precisam ser modificados. _ 

Hoje ouVi no rádio as sanções presidenciais e, de certa for
ma, fiquei triste. Os p!Õjetos qUe- estavam na Presidência da Repú
blica foram pratiCamente vetados. Apenas um foi sancionado, o 
que ·cria o Dia-âO P'e-tiõqulmíco. ~ste GoverriO já fez alguma coisa: 
criou o Dia do Petroquímico. E o que diz a emissora de rádio 
quando faz um resumo do dia do Presidente. Hoje o País tem o 
Dia do Petroquímica; Dão temos uma série de coisas, mas temos o 
Dia do Petroquímica. --- ---- -

O Sr. Esperidião Amin- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. EPIT ÁCIO CAFETEffiA - Pois não. Ouço o apar

te de V. Ex•. nobre Senador. 

O Sr. Esperidião Am.io- Nobre Senador Epitácio Cafetei
ra, desejo congratular-me com as observações que V. Ex• está fa
zendo e até me apressei em pedir este aparte d"pois do concurso 
da participação do nobre Senador Jósapàat Marinho no seu pro
nunciamento. Tive a oportunidade de. ainda no fmal do ano passa
do. anunciar a minha proposta de projeto de emenda 
constitucional. que até pretende homenagear o meu Estado, Santa 
Catarina. Onde não existe reedição de medida provisória. A Cons
tituição do Estado de Santa Catarina veda a reedição. A não apro
vação de uma medida provisória significa ·a Sua rejeição. Isso 
representa responsabilidade. ou seja, se não for aprovada uma ma
téria relevante, que por defmição é o objeto da medida provisória, 
O perla.mentar ~ censurado pela sociedade ou é aplaudido se a sua 
decisão tiver sido correta; mas não aprovar também é uma posi
ção. O que não pode acontecer é o prosseguimento dessa fúria. Ftz 
um levantamento de dados estatístioos. do meu último pronuncia
mento. no ano passado. e já perdi os números. No ano de_ 1994, vi
vemos uma orgia de medidas provisórias. Lembro que em 1991 
protestamos contra 10 medidas provisórias que forani eniitidas. 
FOiai!l baixadas 10 medidas provisórias em 1991; em 1992 foram 
II e. no ano de 1994. fOiai!l emitidas mais de 400. Enlão, o Con
gresso não existe como função legislativa. Como função fiscal, até 
cumpriu alguma tarefa, em função de algumas CPJs. Portanto. lia
ta-se de desejarmos que o Congresso funcione ou não. Não quero 
aqui me estender mais sobre este assunto, mas creio que está baw 
vendo uma. convergência de pontos de vista que vai pennitit-qUe õ 
Governo seja bomado. junto com o povo, por um Congresso que 
atue, porque s6 um Governo despótico pode pretender a continui
dade des~ estado de coisas. Como-o nosso Presidente da Repúbli-

ca e o nosso Vice--Preoidente da República são egressos desta 
Casa, tenho a confta.DÇa de que o atual e o futuro líder do Governo 
não vão embaraçar. E os candidatos à Presidência da Casa. os can
didatos a líder? Vai haver um concurso. Imagine V. Ex•os novos 
senadores! Tenho a· convicção de que seja com o meu, ou seja com 
um outro projeto, até melhor elaOOmdo. teremos o saneamento 
moral do Poder Legislativo quanto ao exerclcio das suas funções 
básicas. Quero também me congratular com o prommciamento de 
V. Ex• sobre essa questão do funcionalismo. Não é justo que se 
cogite de parcelar um débito de 25% - se é que o débito 6 só de 
25%. nem estou questionarido isso. Estamos falando sobre o rea
juste de 25%. nobre Senador Pedro Simon. que o Governo anuncia 
que concederá em quatro parcelas. Ainda não sio os salários. Es~ 
pero que V .Ex• não venha com essa sugestão que. aliás, ~ urdida 
na mesma fornalha do amai Ministro. E tudo farinha do mesmo 
saco. Não será sutpresa se desse engenho sair essa qualidade de fa~ 
rinba. Quero congrabJiar-me com V. Ex•, Senador Epítacio Cafe
teira, porque não me parece correto que, na mesma edição dos 
jornais, saia a notícia de que a remuneração do Presidente da Re
pública. dos parlamentares. dos ministros, deverá ser elevada. no 
dia 17 de janeiro, em cerca de 100 ou 150%. eo,..jlste de 25% 
para os funcionários v·aí ser parcelado. É uma questão que não se 
coaduna com algo em que acredito. Acmdito que o Presidente da 
República deseja varrer a fome. Penso que bá sinceridade no dese
jo de varrer a fome. Esse é o dese.}:? de todos os brasileitw. Entre
tanto, esta forma de tratar a questãO Saiariai significa varrei- a fome 
pela inexistência do faminto, pela eliminação do enfermo. não pela 
abolição da doença. Quero me ccngratular com V. Ex". Lider da 
nossa Bancada. Queremos ajudar. Não solicitamos nem insinua~ 
mos contrapartida. Pessoalmente, creio que o primeiro desejo de 
um governante não pode ser negado, assim como? via de regm. o 
Ultimo pedido de um condenado- e isso tem acontecido com os 
outros governos também. Mas coloco a minha assinablra ao lado 
da sua neste questionamento, nesta dúvida que V. Ex• tào bem le
vanta boje sobre o tmtamento desSJ.S duas questões: uma. tenho 
confiança, será resolvida. que é a questão da medida provisória, ou 
seja. da função legislativa do Congresso; a outra é essa pmocupa
ção quaJ~.to ao tratamento dos funcionários. Muito obrigado. Peço 
descuJpas se me estendi no aparte. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA- Agradeço o aparte de 
V. Ex• Logo que assumi o meu mandato de Senador, e ji se vão 4 
anos, fiz um pronunciamento a respeito de reedição de mc:didas 
provisórias. No meu entender. a rcediçio é íncoostitucional. Nio 
sou seguido, mas acredito que competeria ao Presidente do Coo~ 
gresso Nacional entrar com uma ação no Supremo para saber se há 
ou não inconstitucionalidade na reedição de medidas provisórias. 

Essa é uma posição que adoto. porque nio podemos mais 
ficar assistindo de lmlços cruzados à Il:ediçáo de todas as medidas 
provisórias. Cheguei até a ouvir hoje, em tom de chacota. a noticia 
de que Pérsio Arida iria ser nom.eado para o Banco Central por 
uma medida provisória. posto ser o único instrumento o qual-o 
Governo dispõe para resolver os seus problemas. 

O Sr. Esperidião Amin - Se V. Ex• me permite, para no
mear o Presidente do Banco Central e de rutros bancos- doBA
NESPA e do BANERl também. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA- No meu entendimento, 
a medida provisória não aprovada foi rejeitada. E se foi rejeitada, 
na forma da própria Constituição., que não permite entrar com um 
projeto nas mesmas condiçõeS.- -na mesma sessão legislativa. ela 
não i>Jde ser Il:editada. Na realidade, o que é uma medida provisó
ria? É um projeto de Jei com efeito imediato. É um projeto do go
verno já editado com efeito juridico. mas não deixa de ser um 
projeto. Tanto que a nossa moec:la. que se chama real- e consegui-. 
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ram até fazer com que tenha uma cotação mais alta que o dólar
até hoje não é real do ponto de vista jurldico, porque não é lei. N""ao 
há lei com o tea.l. Existem medidas provisórias, então, o xeal ainda 
é provi~o. Ele está vivendo, mas como medida provisória. 

E por isso que quero ruvir do candidato a PreSidente do Se
nado, que é o Presidente do Congresso, o compromisso de que vai 
questionar a reedição de medidas provisórias. 

O Sr. Eduardo Supticy - V. Ex' me pem:Ute um aparte7 
O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA- OUço V. Ex" com pra-

zer. 
O Sr. Eduardo SupBcy - Senador Epitkio Cafeteim, que

ro também solidarizar-me com o protesto que V. Ex• está realizan
do sobre o abuso da edição de medidas provisórias por parte do 
Poder Executivo, e ta~m dizer que considero da maior impor
t!ncia que, no debate que se realiza.rá até o -dia 1° e 2 &;_ fevereiro, 
para escolha do Presidente do Senado e do Presidente, portanto, do 
Congresso Nacional, se coloque este tema como ponto da maior 
importlncia. Este é o momento, erifre hoje, S de janeiro, e a elei
ção- do Presidente, no início de fevereiro, de os possíveis candida
tos à Presidência do Senado debaterem a sua plataforma. E V. Ex• 
discute um tema dos mais candentes e da maior relevincia. Se se 
quer o fortalecimento da instiruição Congresso Nacional. do Sena
do Fedem!, M que se ter formas de o Congresso trabalhar melhor, 
de o Congresso se ver respeitado pelo Executivo, de temlos o Exe
cutivo não abusando da edição de medidas provisórias. Quero, 
também. colocar-me de acordo com o que V. Ex• disse nO início 
do seu prommciamento, ou seja. que não se pode admitir o Gover
no limitar o pagamento do funcionalismo público, pan:e!ando o 
ajuste que eles deveriam ter por direito, porque se tnt.ta de um ajus
te pam recuperar o po:ier aquisitivo que se deteriOipU com a infla
ção, ao mesmo tempo em que o Govemo propõe um acotdo, que 
não sei se efetivamenle se realizru. Como membro do Legislativo 
e do Senado, afmno que nós, do PT, não participamõs~Oi:sse acor
do. A impn:nsa anuncia que teria havido um acordo fechado entre 
Executivo, Legislativo e Judiciário, pelo qual haverá um aumento 
de 222% para os ministros de Estado, 220% para o Presidente, 
144,6% para Deputados e Senadores e que haverá uma limitação 
no salário dos dirigentes das estatais em 9 mil reais. Mas eu gosta
ria de xessaltar que, pelo menos aqui oo plenáriO dO Senado, na 
reuniio dos Lidexes do Senado, este assunto não veio oomo uma 
proposta delineada, exposta. Houve informação, por parte do Pre
sidente Humberto Lucena, que lá na Câmara estão discutindo este 
assunto. Estou sabendo pela imprensa.. Corivefsei CQm o Líder em 
exercício do PT, Jacques Wagner, ontem. Não há. ainda uma posi
ção do Partido dos Trabalhadores, até porque não houve um fecha
mento desse acordo de que aqui se fala. Reitero que não 
poderemos, nós que temos a atn"buição constillleionill até de defi
mr a nossa ~DJllD.eração, definir algo que vai contrastar tanto com 
o tratamento que se está pretendendo dar aos servidores públicos, 
ao conj.lnto de trabalhadores deste País. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Agradeço o aparte de 
V. Ex" O que ehoca a opiniBo pública é este contraste: 220% para 
uns, 180% para rutros- sem percelar. à vista! Este Governo. pela 
forma como falam os seus ministros, não está aí pua governar este 
Pais na forma da Constilllição, que o Presidente jurou cumprir, há 
poucos dias. juntamente com o Vice-fusidente. _Qu ele jurou que 
vai acabar com esta Coostituição? Na realidade, o que se quer ~ 
uma Constituição ·para cadã ptesidentc. Assume um presidente, e 
diz que tem que mudar muita coisa, daqui a 4 anos, quando houver 
novo presidente, haverá o mesmo pedido. E precisaremos ter uma 
Constilllição em forma de capitulas, mudando à cada eleição presi
dencial. Mas esse assunto ficará para depois. O que desejo dizer é 
que não hli que se deixar sempre nas costas do trabalhador, nas 

costas do funcionário público toda e qualquer possibilidade de in
flação. Como pagar as contas, se daqui a 4 meses. quando sair a 
última prestação, se já houve defasagem desse salário? Não temos 
dúvida de que, pelo menos 2% ao mês. é a inflação que ainda exis
te no Brasil. Se não· levarmos em conta que existe apenas a âncora 
cambial a segurar essa moeda. enfrentaremos um problema muito 
sério: Não digo o 11efeito tequila", ocorrido no México, mas será 
muito s6rio o que acontecerá no Brasil. Um País em que as autori
dades fmanceiras querem cobtar caro pelos juros, mas que permi
tem. da forma mais clara. a emissão de uma nova moeda: o cheque 
pré-datado. Existe uma quantidade enorme de cheque p<é-datado. 
em circulação, neste País. E as autoridades financeiras entendem 
que é uma moeda corrente, válida e que está funcionando. 

Logo, o funcioriáriO que já deu o cheque dirá ~ fuma que 
apresente um pedaço em cada mês, durante 4 meses. E isso o que 
me revolta. O funciooário ·está indefeso. Luto com eles que não 
têm a oportunidade de falar aqui a respeito da apreensão que está 
pairando soble seus lares. Estou aqui para dizer o que tenho ouvi
do nos corredores do Senado e de todo o funcionalismo público fe
deral. 

O Sr. Jacques SHva- Permite V. Ex .. um aparte? 
O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA- OUço V. Ex• 

O Sr. Jacques Silva - Senador Epitácio Cafeteira, na ses
são mabltina de hoje. tive oportunidade de me manifestar, não só 
contra o baixo indice de aumento salarial dos funcionários puôli
cos anunciado pelo Govemo como também sobre o parcelamento. 
Como já disse, naquela ocasião, é inadmissível que além do baixo 
indice anunciado- porque. segundo esmdos, as perdas foram su
periores a 213% durante o ano - vem. agora, o Governo com a 
proposta do Sr. Ministro da Secretaria de Administração Federal. 
Bresser Pe~ ammciar esse parcelamento. Falei também da mi
nha preocupação com a extinção da LBA, órgão importante para o 
País, sobretudo na assistência às crianças mais carentes. Qucm> re
ferir-me novamente a um assunto que V. Ex .. tão bem está comen
tando: o problema da edição das medidas provisórias. Como já 
disse o Senador Josapbat Marinho, temos culpa nessa edição exa
gerada de medidas. Por quê? Porque, por exemplo, aqui no Sena
do dela' s6 tomamos conhecimento potqUe o ilustre Presidente 
Cllagas Rodrigues não dispensa a leitura. inclusive sempre fazen
do um alerta para o calendário de apresentação de emendas, de 
votações etc. Caso coo.trário. nem disso tomarlamos conhecimen
to. Faço parte de várias comissões. mmca fui convidado para ne
nhuma reunião. Isso é lamentável. Portanto, fica muito cômodo 
para o Governo. editar medidas. pois já. sabe que o Congresso não 
vai se proo.unciar sobre elas, deixa vencer o prazo e vai reeditando. 
PiOr dO- que o famoso decreto-lei. O Congresso tem muila respon
sabilidade nisso. Ao chega uma emenda como essa, da mais abso-
luta importância, devemos nos reunir e discuti-la; examiná-la. 
apresentar algumas alterações. Nós não fazemos nada disso e dei
xamos o Governo numa situação confortável. Entendo que isso de
ccue da falta de coordenação, não temos Líder do Governo, pelo 
menos nesse periodo que se está íniciando, e Do passado não havia 
muita preocupação com esse tipo de coisa, e as lideranças da Opo
sição se mostrn.vam desinteressadas nesses assuntos. As n:tedidas 
chegam. ftcam um, dois, três meses, o Govemo nem tem muita 
culpa. Realmente precisamos mudar. Senador, esse critériO de re
ceber e nio examinar. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA -Senador Jacques Silva, 
omito obrigado pelo aparte. Discordo de V. Ex" apenas quando 
fala do aumento do funcionário público: não é aumento, ms.s um 
reajuste. Eu diria que nio chega sequer a ser um reã juste justo, é 
um reajuste arbitrado pelo Governo. e é esse que se quer pagar ã 
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prestação. É contra isso que estou me insurgindo. para 78 bilhões. Portanto, 20%. o que não é pouco. Se fôssemos 
Quanto à questão do Uder do Governo, creio que o nobre fazer um paralelo, de cada dez, duas pessoas deixaram de fi,l_mar. 

Senador Pedro Simon ainda não passcu a faixa para ninguém. para Creio que, de alguma forma, a pregação de V. Ex• obteve êxi~o. e 
mim ele continua comO Uder do Governo. Até esta hora w olho e o Ministério da Saúde tomou, no fmal de 94, a decisão que deveria 
vejo S. Ex• como Líder do Governo e o Govemç- a,ioda, ~ _ç:sco- ter tomado em 91 oU..eni 9":l-Certamer;rte, teria encontrado uma si
Ibeu quem vai substituí-lo e nem disse se isto vai ocoirer. tuação menos favorável ·ou mais adversa do que a que hoje se en-

O que quero dizer a V. Ex•é que não há aumento de salário. contra. De qualquer maneíra, meus cumprimen!os ·a V. Ex• pelo 
O que se pretende é, pelo menos., um reajuste e que o pagamento registro que faz.. 
do mesmo seja fetiOà vista. O Sr. Fernando ~enrique Cardoso não O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sou muito grato a V. 
tem por que fazeres~ reaj.lste à prestaçãO. Ele tem que pagar aos Ex•, eminente Senador Esperidião Amin. Saio d.1qui satisfeito por 
funcionários à vista. E isso que se quer. ter encontrado um aliado da estirpe de V. Ex~. 

E o PPR estará sempre aqui, estará sempre presente para di- Tudo o que V. Ex• disse chegou-me au rundo do _coração, 
zero que pensa. Nós votamos as emendas, lutamos pela aprovação porque V. Ex•- que não fuma e que tem essa vitalidade de ho_mem 
das mudanças constitucionais ainda no ano passado, quando per~ de 20 ou de 25 anos - continua nessa campanha. penso eu. para o 
demos por 2 ou 4 votos. Muitos parlamenra.res que desejavam fa~ bem daqueles que não querem perder a visão. _ 
zer mudanças boje não compareceu para votar. Depois vão quen::r São oito pictogr.unas, com dizeres e ilustrações que alertam 
que estejamos lá para votar tudo que eles querem. Nós não muda- sobre as doenças respiratórias, os câncerçs, diversas doenças dege
mos a nossa posição no tocante à nossa fllosofia. Não aceita~_ nerativas, os riscos de contamínação do be~ n_o ventre_m~t~c, a 
nenhum engajamento em tróca de coisa alguma. porque para nós o poluição ambiental com prejuízos aos não fumantes e ootras ad
importante é exercer este mandato com o respeito da opinião pú~ vertências bem especificas sobre os males do vício de fumar: 
blica. . . . A portaria proíbf. na propaganda comctcial. a indução das 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. . pessoas ao consumo de cigarros, atribuindv !h c 'i •. cn_ganosamen~e, 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a propriedades estimulantes ou calmantes e a assocw.ça.o do tabagiS-

palavra ao nobre SenadorLourival Baptista. mo a um maior êxito sexual ou aumento da virilidlde e disposição. 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o Há muitos anos venho alertando que o fumo causa envelhe· 

seguinte discurso) -Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, uso da cimento precoce. impotência e mata. 
palavra nesta sessão do Senado para me congratular com o Minis~ A portaria tem efeito imediato para os jornais e entra em vi
tério da Saúde na pessoa do seu ex-Ministro Henrique Santillo, gor em 90 dias para o rádio e em 120 para a televisão, que fica 
que tam~m foi mem~ desta Casa. ~la ~isão coraj~ que to- proibida de apresentar pessoas· entrevistadas fumando. ~ qu~ já 
moo assinando portaria que proíbe e disCiplina a propaganda dos constava do dispositivo anterior. mas-que, vez por outra, nao vinha 
produtos derivad~s do fumo, o~gando o registro nas ~mbalagens sendo rigorosamente obsetvado. _ _ _ . . 
desses produtos infotmações ma1s especificas sobre dtvcrsos ma~ A televisão só poderá veicular propaganda comercial do c1~ 
les causados a fwnan~ e a não fumantes. garro no periodo das 23h às 6h. ficando vedada a inclusão de 

O :Ministério considerou que a advertência que vinha circu- crianças e adolescentes nessas mensagens de publicidade. 
lando nos meios de comunicação e nos referidos produtos com a Essa portaria, Sr. Presidente, foi o último ato assinãdo pelo :Mi
inscrição "Fumar é Prejudicial à Saúde", não atingiu plenamente o nistro Henrique Santillo. da Saúde, que, também sendo médico, vem 
seu objetivo de informar il população dos riscos do_ hábito de fu- prestar um relevante setViÇO à saúde pública em nosso Pais. tornando 
mar. essa decisão drástica contra o vício do fumo, um dos maiores cansa-

E. tendo em vista um sensível aumento. do consumo do ci~ dores de mortes e enfermidades no seio de nossa sociedade. 
garro. possivelmente, pela maioria do poder aquisitivo da popula- Sr. Presidente. quero dizer a V. Ex• que fazemos essa cam· 
ção em Virtude do plano econõmico, o que iria i:iD.Plicar em maior panha bá anos. Conseguimos a assinatura de 72 Senadores - quan
número de doenças e mortes, o Ministério; segllDdó -informações do somos S 1 - no sentido d~_ ~ proibir fumar neste plenário. Mas 
ontem divulgadas, resolveu detenninar que nos ~tos derivados ainda temos alguns fumantes. Não quero recriminar e critiCar. mas 
do fumo e nas propagandas veiculadas constem infotmações em dizer que, com isso, estes poderão perder a visão muito cedo. 
pictógramas com advertências taiS como: 1'0 Ministéfki-da Saúde finalizando. Sr. Presidente, quero, mais uma vez, congratular~ 
adverte: fumar causa bronquite;enfiseiDa, câncer do pulm.ãon e ou- me com 0 Ministério da Saúde e com o nosso ex-Companheiro Henri
tros órgãos". que Santillo pela medida acertada. pedindo a transcrição, com o meu 

O Sr. Esperidião Amin - Permite~me V. Ex• um aparte, prommciamento, da notícia publicada no Correio Brmiliense, de 4 
nobre Senador' Lourival Baptista? de janeiro, intitulada "Ministério abre guerra contra cigaxros''. 

O SR- LOURIV AL BAPTISTA- Cori1 praur, eíninente DOCUMENTO A QUE .~e REFERE o SR-
SenadorEsperidii!oAmin. LOURJVAL BAP'TISFA EM SEU PRONUNCIA-

O Sr_ Esperidião Amin- Nobre Senador Loorival Baptis- MENfO: 
ta, eu gostaria de fazer duas colocações, talvez est:otVando um 
pouco a linha do raciocínio de V. Exll:; a primiira. é que-cOnCordo Co-rreio Braziliense 
com os cumprimentos que V. Ex• ex tema ao Governo que rmdou_. 
na edição no Diário Oficial de 30 de janeiro, data não muito ade
quada. ainda que os tenha feito no dia 30 de dezembro. Não chega 
a ser uma decisão do Governo~ é uma herança do Governo. Mas 
entendo que, entre não fazer e fazer, é melhor que se faça. Mas 
quero dizer a V. Ex• que não houve aumento do consumo de cigar-_ 
ros. A sua pregação e a de outros apóstolos, entre os quais já me 
estou incluindo, provocou, no ano de 94, a redução de 20% do 
consumo no Brasil. De 95 bilhões de unidades, o_ consumo caiu 

Brasília, quarta- feira. 4 de janeiro de 1995 

MINL~TÉRIO ABRE GUllRRA CONtRA CIGARROS 

Propaganda de cigarro agora só após as 23h 

Dentro de 120 dias, os comerciais de cigarros 
na TV só poderão ir ao ar entre as 23h e as 6h. A de
cisão é do Ministério da Saúde. As televisões também 
ficarão proibidas de apresentar pessoas eotrevidadas 
fnmaTJrlc. 
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O governo aumentou pressão sObre a indústria de cigarros. 
O ex-ministro da Saúde, Henrique Santillo, em seu último ato no 
governo. assinou portaria obrigando o registro nas embalagens do_s 
produtos de novas normas de alertas sobre os males que são causa
dos ao organismo pelo consumo de cigarro. 

A portaria também impede as emissoras de televisão de 
apresentarem entrevistados de programas jornalísticos fun1ando. 

E mais: a divulgação de comerciais -e mensagem de qual
quer outra natureza, inclusive o chamado merchandising, pela tele
visão, só Será permitida ·entre 23h e 6h. 

Esta limitação atinge diretamente os pilotos e consuutores 
de carros de corridas, que deverão perder os -seus principais patro
cinadores nas provas realizadas no país, incluindo o Grande Prê
mio Brasil de Fórmula-I (veja matéria abaixo). 

Consumo- De acordo com um assessor do gabinete do mi
nistro da Saúde, "a medida foftoin:iida pelo governo porque houve 
um aumento no consumo de cigarro:;, resultando em maior número
de mortes em conseqüência de doenças dec_orrentes do consumo 
do fumo. O câncer no pulmão é uma delas''. 

O ministériO' COnsiderou que a advertência ''Fumar é preju. 
dicial à saúde" não atingiu seu objetivo de informai a populaÇão. 

Pela portaria as propagandas somente poderão circular com 
mensagens alertando para o risco-de enfarte, derrame, dependêncía 
tisica e para os prejuízos à-saúde de criança em gestação. 

As empresas tabageiras terão que incluir nas duas faces 
maiores das embalagens dos produtos mensagens rotativas _acom
panhadas de pictogramas, que tomam explícitos os efeitos maléfi_
cos do fumo. 

Pictogramas - A própria portaria estabelece os oitos mode
los de pictogramas. Em um deles, aparece um boneco branco e em 
destaque o pulmão escuro. 

A mensagem é: "O Ministério da Saúde adverte: fumar cau
sa bronquite, enfisema. câncer de pulmão e de outros órgãos". 

O meio ambiente também foi lembrado por meio de um pic
togmma pelo qual o ministério adverte que o- rabaco contamina o 
ar e prejudica a saúde do não-fumante. 

As mensagens com pictõgrama serão incluídas nas publici
dades diretas. em TVs, cinema, vídeo, impresso e-cartaZes; 

Em rádios, a advertência deverá seguír a publicidade e terá 
duração mínima de 10% do total do anúncio. Nas TVs, deverá 
ocupar o tempo total do anúncio. 

Prazos - O ministério concedeu pnt.zos diferenciados, de
pendendo do tipo de mercbandising. para que as. determinações 
entrem em vigor. Para os jornais, a portaria tem efeito imediato. 

Para o rãdio, 90 dias e para a televisão. 120 dias. 
Pela p:m.aria., a indução ao consumo, atribuindo ao produto 

propriedades calmantes ou estimulantes, está proibida assim. como 
a associação a um maior êxito sexual ou ao aumento da virilidade. 

Crianças e adolescentes Dão podem ser incluídas nas propa
gandas. 

Durante o discurso do Sr. Louruval Baptista, o 
Sr. Chagas Rodrigues, zo v ice-Presidente, deixa a cadei
ra da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Hwnherto 
Lucem, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT...SP. Pronuncia o se· 
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sr-s e 
Srs •. Senádores, há duas semanas estamos acompanhando um ato 
de guerra que, de maneira alguma, condiz com formas civilizadas 
de se resolver conflitos. Refu:o-me ao bombardeio na Capital da 
Chechênia, em Gromy, bem como cm divernos vib.rejoz em tomo 

da referida cidade, por lropaS russas. 
Dentro da própria Rússia, há hoje um movimento vigoroso 

de critica às ações do Governo do Presidente Boris Y~lt~in. que. 
de forma incompreensível, continua a bombardear aqueles que re
sidem na capital da Chechênia e que desejam sua independência.. 

A imprensa hoje diz que estão sendo encaminhadas para a 
Cbechênia tropas com maior experiéncia., depois do fracasso ocor
rido com as tropas menos experientes de jovens com idade entre 
18, 19,20 e 22 anos, que participavam dessas operações e que •ca
baram não conseguindo dobrar a força da resistência dos que que
rem a sua independência. 

Sr. Presidente. aqui expresso um sentimento que acm:lilo 
seja comu_m a todos os que estão obseryando. seja pela imprensa 
escrita, seja pelas imagens da televisão. os atos que não podem ser 
(Juâliftcados como civilizados. 

O comspondente francês Gilles Laponge oompam o flliCaS
so das forças russas na Chechên.ia com o que aconteceu às tropas 
legalistas brasileiras, quando tentaram atacar Canudos. 

Os fiéis de Antônio Conselheiro também tiveram muitas 
derrotas semelliantes. Entretanto, entre escombros e poeira da ci
dade massacrada. COD$Cguiram travar uma luta ~exóica e sangn:nta 
contra as tropas do então Governo bnsileiro. . __ 

Mas. em 1995, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é de se espe
rar que o uso da força bruta, de aviões aja:...:. modemos. de tanques 
e de armas dos mais diversos calibres não sejam utilizados para re
solver um problema como esse, quando um país com 150 milhões 
de h~itantes joga os seus blindados. os seus aviões e .as suas ar
mas pesadas sobre um país pequeno, e, ainda assim, nãO sãO ven
cedores, dada a resistência daqueles que querem a independência 
da Olecbênia.. As imagens registradas m0Sll'3ID. mulheres, homens 
e criaD.ças desse pequeno país lutando por sua independência. 

O Sr. Esperidião Amia- Permita::-ine V. Ex~ um aparte. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo um aparte a V. 
Ex" 

O Sr. Esperidião Amio - Nolne Senador, quero me con
g:rabJlar com V. Ex• por seu pronunciamento. Também teDho 
ac:ompanhado essa questão e percebo que a luta da União Soviéti
ca ainda não terminoo. Ou seja. a União Soviética formou um país 
a feiro e fogo. ampliando um ~co os domínios do tempo do 
czar. USando os mesmos métodos. A única diferença enrre o que 
está. acQilf.ecendo boje e o que _aconteceu sob o regime de Stüin ou 
o de Unin e de tOdos v;; oull'Os gurus do comJ_niqno intemacio
nal, que já foram cantados em odes po< vários dos seus ctiscipulos 
internacionais, a única düerença que existe, repito~ 6- qtie agora fi
camos a par dos acontecimentos e antes não ficávamos.. Nenhum 
de nós ficou sabendo o que aconteceu com os Armênios. Inciden
talmente tomamos conhecimento do que aconteceu na Letônia., na 
Estônia, na Lituânia e na Ucrânia, pais de fé católica, com o rito 
belissimo e um movimento nacionalista extraordinário; mas duranM 
te o regime comunista. de nada ficamos sabendo. A diferença que 
existe:- se V. Ex• me permite- é que, pelo meDos agora., a socie
dade internacionar iOtna conhecimento dos fatos quase que ao 
vivo. E._ ao tempo do regime comunista da Uniio So~tica. não fi
cávamos Sabendo de coisa alguma. Sabia-se ou sabe-se que o pro-
cesso de coletivização, na União Soviéticl.,. deve ter produzido 20 
milhões de vítimas. quase tanto quaoto a II Guem~. Mundial. Mas 
oinguém acompanhoo isso por falta de democracia, faha essa que 
era relevada ou considerada iiielevante por nmitos dos democratas 
oo pi<tensos democratas históricos do BrasiL O silêncio daquele 
n:gime potitico nos impedia conhecer o que estaxa acootecendo. 
Hoje. participamos da dor, por isso sou sõlidário com o prouuncia
mento de V. Ex• Registro um fato positiVO:-na democracia não há 
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impossibilidade de OCOI1'er equivoco. O que existe é probabilidade 
de tonwmos conhecimento. E~ intemacioua.lmente.. isso também é 
válido. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Assim como também. Se
nadorEsperidiio Amin, ao tempo em que vivfamos o-regú:Dc D:illi-
tar oo Brasil. tantas coisas OCOI:Iiam sem que tivéSsemos- o devido 
coohec:imemo. 

O Sr. llsperidlio Amln - Democracia válida aqui e fora. 
Os efeitos da sua ratta e os efeitos da sua existência são os mes-
mos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Os efeiiOS são os mesmm. 
Portanto, é de se saudar que, tanto lá na UDião Sovi~ci cano 
a<pJi no Brasil. a democmcia tenha avançado. 

Gostaria também. Sr. Presidente, Sr's e Srs. SenadoR:>. de 
dizer o quilo positivo foi um dos últimos atos do Presidente Itamar 
Frmco relativamente à Medida Provisória n° 794. que tem um se
niio importante: o faro de ser medida provis6ria. Teria sido ade
quado se. o Executivo tivisie apresentado a proposta-na: rorma de 
projeiO de lei. porque tenho a ~za de que. então, podenamm 
dar a devida prioridade para a sua votação e apetfeiçoamento. 
Mas. de qualquer maneim, é importante e b' que ser saudada a 
medida provisória que dispõe sobre a participação dos tmbalbado
res nos lucros ou nos resultados das empresas. porque regulamenta 
algo-· desde 1946, estava na Couslimição FederaL Havia aqui 
projeiOS de lei. inclusive do Presidente eleito, enquanro Senador, 
Fernando Henrique Cardoso, palll regulamentar a participo.ção dos 
ttaballia~ nos luctÕs. • · · ~ • ~ ~ · ~ -· 

Pan>e&-me, Sr. Presidente, que em sua parte priricipal. que é 
simples, a medida provisória é suficientemente flexível e adequa
da, porque pemlite is portes envolvidas, e!IIJ'l'I'SÚiOS e trabalbado
res. negociarem de - maneira ser.i a participo.ção dos 
lrabalha.dores nos lucros ou nos resultados da empresa. CettimeDr.e 
isso deverá, como diz a propc:xçição, se tomar um instrumento de 
integração en~ capital e trabalho, incentivando a produtividade. 

Diz o ut. Z' do projeto: 
Toda a empresa deverá convencionar com seus emprega

dos. mediante negociação coletiva, a fonna de participação destes 
em seus lucros oo nos resultados.. 

Parágrafo único. Dos instrumenros deco=ntes da negocia
ção deveriio CO!I5Iar regras claras e objetivas quanto à fiXação dos 
dimitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusi
ve mecanismos de aferição das infocnações pertinentes ao cumpri
mento do acotdado, periodicidade da distribuição, peóodo de 
vig&cia e pa:zos pllllla revisão do IICOI:do, podendo ser coosidera
dos, enb:'e outros, os seguintes crit&:ios e condições: 

a) lndioes de produtividade, qualidade ou lucratividade da 
empresa; e 

b) programas de metas. =ultados e pmws, pactuados pre
viamente. 

Art. 3'- A participo.ção de que IIata o art- Z' não substitui 
ou compleme!lla a reiiiUDOillção devida a qualquer empregado, 
nem constibJi base de incid&cia de qualquer encargo trabalbista 
ou previdenciário." 

Esta definição evita um dos problemas que até agora estava 
dificubando a participação nos resultados das empresas por parte 
dos trabalbadores. 

Diz o§ I', do art. 2~ 
Para efeito de aJ"Iração do lucro real, a pessoa jwidica per 

~ deduzir como despesa opemcional as participações atribuídas 
aoo empregados nos lucros ou resultados, nos temlos da P=Cnle 
medida provisÇria, dentro do P<ÓIXÍO exerácio de sua constibJição. 

§ Z' - E vedado o pogamenro de qualquer antecipo.ção oo 
distribuição de valores a titulo de participação nos lucros ou resul-

tados da empresa em periodicidade inferior a um semestre. 
§ 3' - A periodicidade semestral nónima referida no pará

gmfo anterior podem ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de 
dezembro de 1995, em função de eventuais impactos nas receilas 
tnêutárias ou prevfdenciárias. 

§ 4°- As participações de que trata este artigo serão ttibJ.ta
das na fonte, em separado dos demais rendimentos m::ebidos no 
m€s, como antecipação do Imposro de Renda devido na declaração 
de rendimenros da pessoo f!sica, competindo à pessoa jurldica a 
responsabilidade pela retenção e recolbimeniO do imposro. 

Art. 4' - Caso a negociação visando à participação nos lu
cros ou resultados. da empresa xesulte em impasse'',- e este é um 
aspecto interessante - -"as partes podetio utilizar--Se dos seguintes 
mecanismos de solução do litigio:~ 

I- mediação; e 
n- arbitmgem de ofertas fmais. 
§ 1 o - Considera-se arbitragem de ofertas fmais aquela em 

que o árl>ilro deve reslringir-se a optar pela proposta apresentada, 
em caráter defmitivo, por uma das partes. 

~ § 2' - O mediador ou o árl>itro ~ escolbido de comum 
acordo entre as partes._ 

Isso~ positivo. 
§ 3~- FIIDJlldo o compromisso arbitral, não ~ admitida a 

desistência unilateral de qualquer das partes. 
§ 4' - O laudo arbitral teni força nonnativa, inde

pendentemente de bomologação judicial. 
A proposição do Presidente Itamar F~co encontrou respal

do em representantes da CGT e da Central Unica dos Tmbolbado
res- CUT, que tambml ressalta que a participação deveria ter sido 
aprovada niio por medida provis6ria mas por projeto de lei; mas, 
ainda assim. ela ~ modemizante, vai propiciar a qualidade, a pro
dutiVidade e a capacidade de negociação dos tmbalhadores. 

O Sr. Luiz Antônio Ciocchi. da Associação Brasileira dC 
R~ Humanos, qualiflCOU de "ovo de Colombo" o ccoteúdo 
da medida p<ovis6ria, que está sofrendo algumss ctfticas por parte 
da FIESP, mas ainda assim também considem que podem ter as
pectos positivos. 

~ão creio, como alguns empresários na FIESP colocaram, 
que essa proposição, que P9I' ser medida provisória já. 6 vigente 
cOmo lei, venha a diminuir investimentos em Iiosso Pais. Ao con· 
trário, avalio que podem contribuir palll que tenhamos passos na 
direção de uma sociedade mais civi!i7Jida. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alufzio Bezem - Aureo Mello - Esperidião Amin - João 
Rocha- Nelson Carneiro- Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Humberro Lucena)- Sobre a mesa, 
requerimentos que serio lidos pelo Sr. 1° Secreürio. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N' 2l,DE 1995 
Senhor Presdiente, 
Requeiro, noo termos do artigo 13, § 1', do Regimento ln

temo do Senado Fedeml, seja considerada como licença~ núDha 
aus€ncia dos tmbalbos desta Casa, nos· dias 27, 28 e 29 p. passado 
e nos dias 2, 3 e 4 do conente mEs. 

Sala das Sessões, 5 de janeiro de 1995.- Senador Esperi
diãoAnón. 

REQUERIMENTO N' 23, DE 1995 
Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do Artigo 13, § 1', do Regimentl> ln

temo do Senado Federal, seja considerada como licença, minha 
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ausência dos trabalhos desta Casa, dia 9 do corrente mês, quando 
estarei no Estado que represento, tratando de assuntos partidários. 

Sala das Sessões, 9 de janeiro~de 1995.- Senador Esperi· 
dião~Amin. 

REQUERIMENTO N' 24, DE 1995 

Exm.0 Sr. 
Senador Humberto Lua:oa 

DD. Presidente do Senado Federal 

Nesta 
Requeiro, noS termos do art 13, § 1° do RegimentO Interno 

do Senado Fedctal, sejam consideradas como licença autorizada 
minhas ausências nos dias, 5, 9 e 12 de dezembro de 1994, tendo 
em vista econtrar-me tratando de assuntos polítíco-partidários nO 
Estado de Rondônia. 

Sala das Sessões, 5 de janeiro de 1995. - Senador Odacir 
Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Aprovados os 
xequerimentos, ficam concedidas as licenças solicitadas. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário.. 

São lidos os seguintes 

OF. 10/95-LPL 

Brasília. 4 de janeiro de 1995 

Senhor Presidente. 
Tenho a hqma de indicar a Vossa Excelência o J?eputa.do 

ROBSON 11JMA, como titular, em substituiçãO ao Deputado Al
varo Valle (Oficio 31&'94-LPL, de 20-12-94), para integrar à Co
missãO referente à Medida Provisória n• 765. de 1994, que "altera 
dispositivos- da Lei D0 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e da Lei 
D0 5.540, de 28 de novembro de 1%8, e dá outras providências". 

Aproveito o ensejo para- reiterar a VOssa Excelência os 
meus protestos de elevado apreço e distinta consideração.- Depu
tado Valdemar Costa Neto, Li der do PL. 

OFÍCIO N" 119-L-BL.PARL./95 

Brasília. 4 de janeiro de 1995 

Senhor P:n:sidente, 
Comunico a V. Ex• que o Deputado Era.ldo Tinoco deixa de 

fazer porte, na condiçãO de Membro Suplente, da Medida Provisó
ria 783, de 23 de dezembro de 1994, que "Dá nova Iedoção adis
positivos das Leis n's 8.849. de 28 de janeiro de 1994, e 8541, de 
23 de dezembro de 1992, que alteram a legislação do irnpusto so
bre a renda e proventos de qualquer namreza. e dá outras provi
dências. 

Outrossim indico para a referida vaga o Deputado Arolde 
de Oliveim.. 

Valho-me da oportunidade para renovar a V. Ex• os protes
tos do meu elevado apreço e distinta consideração. - Deputado 
Luis Eduardo, Uder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N" 120-L-BL.PARL./95 

Brasília. 4 de janeiro de 1995 

Senhor PreSidente, 
Comunico a V. Ex'que o Deputado REINHOLD STEPHA

NES deixa de fazer p1rte, na condição de Membro de Efetivo, da 
Medida Provisória 782, de 23 de dezembro de 1994, que "Dispõe 
sobre o valor do salário minimo, altera dispositivos das Leis n°s 
8.212 e 8.213, ambos de 24 de julho de 1991, e dá outras provi-
..ll.<l--· " '-'=",.. . 

Outrossim indico para a referida vaga o- Deputado José Mú
cio Monteiro. 

V alho-me da oportunidade para renovar a V. Ex• os proles-

tos do meu elevado apreço e distinta consideração. - Deputado 
Luís Eduardo, Uder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO W 121-L-BL.PARL./95 

Brasília. 4 de janeiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex' que o Deputado REINHOLD STEPHA· 

NES, deixa de fazer parte, na condição de Membro Efetivo, da 
Medida Provisória 781. de 23 de dezembro de 1994, que "Dispõe 
sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Inte
gração Social - PIS, devida pelas pessoas juridicas a que se refere 
o parágrafo I' do art. 22 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991, e 
dá outras providências". 

Outrossim indico para a referida vaga o Deputado Pedro 
Cotrea. 

Valho-me da oportunidade p8I3 renovar a V. Ex• os protes
tos do meu eJevado apreço e distinta consideração. - Deputado 
Lu& Eduardo, Uder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N" 122-L-BL.PARL./95 
Brasília, 4 de janeiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex' que o Deputado ERALDO TINOCO, 

deixa de faur parte, na condiçãO de Membro Efetivo, da Medida 
Provisória 765, de 16 de dezembro de 1994, que "Altera dispositi
vos da Lei n° 4.024, de 20 de dezembro-de.l%1, e cia:Lei n° 5.540! 
de 28 de novembro de 1968. e dá outras providências". 

Outrossim indico para a referida vaga o Depurado Osvaldo 
Coelho. 

Valho-me da oportuni~ para renovar a V. Ex• os protes
tos do meu elevado apreço e distinta consideração. - Deputado 
LuiS Eduardo, Uder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N" 123-L-BL.PARL./95 

Brasília. 4 de janeiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex' que o Deputado ERALDO TINOCO. 

deixa de fazer porte, na condição de Membro Efetivo, da Medida 
Provisória 762. de 9 de dezembro de 1994, que ''Dispõe sobre a 
Aplicação dos direltos previstos ilo Acordo Antidumping e no 
Acordo de subsídios e Direitos Compensatórios. é dá outm.s provi
dências". 

Outrossim índioo para a referida vaga o Deputado Rubem 
Medina. 

Valho-me da oportunidade para renovar a V. Ex• õs protes-
tos do meu elevado apreço e distiri.tit. ·considerilção. - Deputado 
Luis Eduardo, Uder do Bloco Parlamentar. 

OFÍCIO N" 125-L-BL.PARL./95 

Brasília. 4 de janeiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Coniunico a V. Ex' que os Depilados REINHOLD STEP· 

HANES eJAIRO CARNEIRO deixam de fazer parte, na condiçãO 
de Membros Efetivo e Suplente, respectivamente, da Medida Pro
visória 778 de 20 de deumbro de 1994, que "dispõe sobre as all· 
quotas de contribuiçãO para o Plano de Seguridade Social do 
servidor público civil ativo dos Poderes da Uniio. das autarquias e 
das fundações públicas, e dá outras providências"-

Outrossim indicO pai"a as referidas vagas os Deputados Jalro 
Cameii'o e Fátima Pelaes, como membros Efetivo e Suplente, xes-
pectivamente. 

Valho-me da oportunidade para renovar a V ...&.• os protes
tos do meu elevado apreço e distinta consideração. - Deputado 
Luis Eduardo, Uder do Bloco Parlamentar. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Serio feitas 
as substituições solicitadas. 

tário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mes~ requerimento que será lido pelo Sr. I 0 Secre

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 25, DE 1995 
Senhor PR:•iden!e, 
No• termo• do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,~ 

queiro inversão da Ordem do Dia, a fiDl de que as matéril$ =
tantes dois itens n% 28 e 52 sejam submetidas ao Plenário em 
primeiro e segundo lugares, R:spectivamente. 

Sala du Sessões, 5 de janeiro de 1995.- Jaques SOva. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em di.<ru"ão 

o substitutivo em bJmo suplementar. 

rio. 
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1° Secretá-

São lidu as seguintes 

EMENDA N" 1-PLEN AO SUBSl11VI1VO AO 
PROJETO DE LEI DA 

CÂMARA N" 5, DE 1991 
No § "r do artigo 1° do Substitutivo onde se lê 45 (quarenta 

e cinco) leia-se 
"50 (cinqüehta)". 

, Justificação 
E mister, que não se labore no sedutor equívoco de "artifi

cializa.r'', pela via legislativa, ganhos e conquistas ilusórios, imagi
nários e iireiais, que: ao ftm e ao cabo. acabam por trazer maiores 
adversidades e maiores entraves ao atingimento do verdadeiro flDl 
colimado. 

Note-se, por exemplo, que o Substitutivo além de dispor so
bre a remuneração da hora notuma, pretende, ainda, a sua diminui
ção, sem atentar para o fato de que esta já é menor do que a 
diuma, ei.< que, segundo a norma do§ 1• do artigo 73 da CLT, a 
hora notuma representa uma a menos, em relação a idêntica etapa 
exercida dumnr.e o dia. 

É de se ter presente, também, que a rulorga artiftcial de be
neficias ao tra.ba.lliador se tem mostrado nociva aos reais interesses 
deste. Simplesmente porque afronta as mais elemen_tares regras de 
uma economia de mercado. Afinal, oo cusiD5 de tais beneflcioo são 
inevitavelmente repassados para os preços dos produtos. O aumen
to de pieÇOS diminui o poder aqui.<itivo do trabalhador. Estimula
se processo inflacionário rujas efeito& devastadores sobre os 
assalariados e a economia em gemi são realmente indiscutíveis. 

nho. 
Sala das Seo5Õ05, 5 de janeiro de 1995. - Jarbas p.....,n. 

EMENDA N" 2-PLEN AO SUBSl11VI1VO AO 
PROJETO DE LEI DACÂMARA N" 5 DE 1991 

No caput do art. '1:' do Substitutivo onde se 1! 25% (vinte e 
cinco porcento) leia-se 

"20% (vinte por cento) 

Justificação 
O artigo 73 da CLT fixa em 20% o "pluo" da remuneração 

do tiabalbo nolllmo, como parâmetro mínimo, devidamente carac
terizado pela expressio ''Pelo Menos1

'. 

Inexiste obsticulo legal no sentido de que elll!""gado e em
pregador, •eguodo a esteira do método da livre negociação que 
hoje está a nortear a condução de todas as questões atinentes à po--

lítica salarial. a j.lstem uma remuneração do trabalho noblmo supe
ri9f aos 20%. em peTCenrual conveniente e adequado para ambos. 

Afinal. repita-se, os 20% fixados pela C1... T constituem ova
lor minimo, podem, poi.<, oo titulareo da relação de trabalho fixá-lo 
em valor coosiderayelmente superior. se assim o desejarem e se 
assim o permitir a situação econômica do empregador. 

Sala das Sessões. 5 de janeiro de 1995. - Jarbas Passari--
oh o. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Será feila a 
inversão solicitada. 

Passa-se ao item 28 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 5, DE 1991 

(E ln regime de urgência. oos [ennos- dO ãrt. 336:-
''b". do Regimento Interno) -

(franiitando em conj.mto com o Projeto de Lei da 
Câmara n" 233. de 1993. e Projeto de Lei do Senado n" -
20. de 1992) 

-Volação, em rumo único, do Projeto de Lei da Câmara n" 5, 
de 1991 (n" 4.796190. na Casa de origem). que dispõe sobre o ua
balho notumo e dá _outras providências, tendo 

-- pareceres favor.íVeis. proferidos em plenário, em substitui
ção às Comissões 

- de AS511ntos Sociais. Relator: Senador Coutinho Jorge. 
favorável, nos termos do subsúb.Jtivo que apresenta; e 

- de Assuntos Econômicos. Relator: Senador Mansueto de 
LaVOr, favorável. nos termos do substirutivo apresentado em pie· 
nário. 

A discussão da matétia foi encCmda na sessão ordinária de 
28 de dezembro próxiroo pu>ado-

lário. 

Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
Sobre a mesa. ~erimento que será lido pelo Sr. 1° Secre--

É lido e aJKUVado o seguinte 
REQUERIMENTO N• 26, DE 1994 

Nos t.ennos do art. 311, alínea "d", do Regimento Intemo, 
requei:rq preferência para apreciação; do Substirutivo apresentado 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 5, de 1991 (n• 4.796/90, na Casa 
de origem). que dispõe sobre. o trabalho notumo. 

Sala das S=ões, 5 de janeiro de 1995. -_Eduardo Sup!icy. 
- - O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Aprovado o 

n:querim.ento. passa-se à apreciação do substirutivo. 
Em votação o- subsliluüvo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam qÜeir.un pcmw1ecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o Projeto de 

Lei do Senado n• 20/92 e o Projeto de Lei da Câmara n• 233193. 
que tramilam em conjunto. 

O substitutivo vai à Comissão Diretora para a redação do 
vencido para _o rumo suplemenlar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena)- Soble a mesa, 
pan>cer da Comissão Diretora, oferecendo redaçio do vencido 
para o turno suplementar, que será lido pelo Sr. J• Secmária. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 3 DE 1995 
(Da Comi.<oão Diretora) 

Redação do veoddo, para o turno supleiDCD
tar, do Projeto de Lei da Câmara o• S. de 1!191 (o• 
4.79&90, na Casa de origem). 
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À Comissão Din:tora a}lreselila a redaçio do vencido, para 
o turno suplementar, do ProjeiO de Lei da Câm:ua n• 5, de 1991 
(n° 4.796190. na Casa de origem). que dispõe som o trabalho no
turno, e dá outras providências. 

Sala de ReuniõeS da Comissão, 5 de janeirO-de t995. Hum
berto Lucena, Presidenle - Cbagas Rodrigues, Relator - Luci
dio PorteDa- Jú6o Campos. 

ANEXO AO PARECER N" 3, DE 1995 

O Congresso Naciooal ~ 
Art. 1 o A duração do trabalho noblmo será de seis horas 

diária~ salvo nos casos ~islOs cm lei. 
§ 1° Considera-se como nonnno trabalho ~lizado entre as 

vinte e uma horas e as cinco bons do dia subseqUente. 
§ zo Nos hOI:'ários mistos, assim estendidos os que abrangem 

períodos diurnos e notumos, será computado como de .bom o pe
ríodo trabalho nowmo correspondente a quarenta e cinco minutos. 

§ 3° Os emtm=gados que já tenham coDquistadO, Do todo oo 
em. parte, e de modo permanente, o direito ao repouso semahal aos 
sábados e/ou aos domingos, não serão obrigados a prestar serviços 
nesses dias a tíbllo de compensação da jornada semanal. 

A.rt. 2° No trabalho notumo são assegutados ao empregado 
remuneração superior à. do tra.balbo diumo e, para. todos os efeitos, 
um adiciorial único IDÍIÚIDO de 25% (vinte e cinCO-por cent.o) lnci-
dente sobre o sa.lãrio normal, inclusive no caso de revesamento oo 
de horário misto. 

ArL 3° A ~ente Lei também se aplica aos cargos em que. 
a legislaçãO. em car.lter de exceção. pennile o ttabalbo notumo da 
mulher. · 

anos. 
Art. 4° É vedado o trabalho notumo aos menõres de dezoito 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6°revogam-se aS 'disposições emconb:ário.-
0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nos tennos 

do art. 140, alínea a, do Regimen10 lnlemo,~ d<Sigoo o Senador 
Jacques Silva pcua. proferir pmecer sobre as emendas. em substitui
ção à Comissão de Assuntos Sociais. 

O SR. JACQUES SILVA (PMDB - GO. Para emitir pan:
cec.)- Sr. Presidenle, Sn e Srs. Senadoles. após aprovação pela 
Câmara dos Deputados, foi submetido à apreeiação das Comissões 
de Assuntos Econômioos e de Assuntos Sociais do Senado Federal 
o ProjeiO de Lei da Câmara n• OS, de 1991 (n• 4.796-B, de 1990. 
na Câmara doo De!"tadoo). que dispõe sobre o trabalho ootumo e 
dá ootras providEncias. · 

O Projeto, de autoria do Deputado Lysineas Maciel, estabe
lecia uma série de vantagens a sermn pen::ebidas por aqueles que 
trabalham no horário ndumO, posto que o trabalho ootumo é sabi
damenle pre}ldicial à saúde. Denm: as mais imporuiilles, destaca-
mos: 

a) a jornada de 6 bons diárias; 
b) a reumneração será 50% superior ii do trabalho diurno; 
c) nos horários mistos a hora do ttabalbo notumo terá 45 

lDÍilUtos de dwação; 
d) o estabelecimen10 de intervalo de 2S lDÍilUtos de descan

so, comportados C<lDlO de trabalho efetivo, após 3 horas de trabalho 
contímo; 

e) aposentadoria espeeial aos 2S liDOS de serviço: 
f) b<ririo notumo de 19 horas às 6 bocas do dia seguinte.. 
O autor do projeto justificava essa iniciativa dizendo que o 

trabalho notumo é !ftiudicial à saúde e que por isso toma-se im
prescindível regulamentar os preceitos Constitu.CiOnãis ina'eilteS ao 
trabalho notumo. 

No Senado, o ProjeiO foi submetido i votação em tumo úoi-

co e recebeu pareceres favoráveis, proferidos em plenário, em 
substitUiÇão às Comissões. Pela Comissão de Assuntos Sociais. o 
Senador Coutinho Jorge apresentou um substibltivo. Pela Comfs
são de Assuntos Econômicos, o Senador Mansueto de Lavor pro
feriu parecer favorá.'(el .iõ Substitutivo apresentado em plenário. O 
substitutivo manteve boa_ parte das vantagens a serem oferecidas 
àqueles que trabalhassem no horário nobJmo. 

II- VoiO do Relator 

A redação desse substirutivo revela a grande preocupação 
do Senado Federal em defender o trabalhador que desempenha 
suas atividade laboriais em horário nonnalmente destinado aõ des
canso. 

Quanto às vantagens a serem concedidas, reconhecemos 
plenamente a necessidade de melhor proteger o trabalhador brasi
leiro, já 1X'l' demais alijado dos benefícios deconentes do desen
volvimento brasileiro. 

É necessário lembrar, no entanto, que não adianta criar pela 
via legislativa ganhos e conquistas artificiais. ilusórias, qUe no fi
nal das contas poderão gerar mais subemprego e mais adversida
des para a classe trabalhadora. Na realidade, essa matéria deveria 
ser trntada com maior·nexibilidade, sem imposição de texto legal 
que determiiie rigidamente a remuneração e a jornada de trabalho, 
quãildo exercitado em condições diferenciadas. Essa tem sido a 
tendência consagrada nas legislações trnbalhistas dos países mais 
avançadOs do mundO. A legislação, portanto, d~y~ ~imitar-~ a ofe~ 
recer parâmetros mínimos que possam ser ·efetivamente cumpridos 
por todos. 

Acreditamos que os beneficies já concedidos pela CLT são 
em princípio suficientes para proteger- o trabalhador norumo: 
acréscimo de 20% sobre _o salário do trabalho diurno, horário no
turno entre 22 horas de um dia e ~ 5 horaS. do diã. seguinte,--hora 
nOOJ.ma computada como sendo de 52 minutos e 30 segundos. 
Conceder benefícios muito além destes representaria uma genero
sidade inócuo ou até nefasta. Prejudicaria sobremaneira atividades 
especiais que precisam do trabalho -notnmo para sobreviVer. Pode
ria até inviabilizá-las e assim reduzir o nível de emprego~ 

Por essas razões, somos a favor do acolhimento das duas 
emen~ oferecidas em plenário pelo Senador Iarbas Passarinho. 

A primeira reduz de 25% p:ua 20% o adicional mfuimo a 
ser pago ao trabalho noOJ.mo, ou seja, aceita-se o mínimo já consa
grado na CL T. Isso faz sentido pois cabe à lei estabelecer unica
mente o mínimO. Se um determinado uabafho notumo é 
considerado digno de receber benefícios adicionâis. esteS pode-rão 
ser negociados com o empregador. 

A segunda emenda estabelece que nos horários mistos, será 
computado como de uma hora o periodo de trabalho norumo cor~ 
respondente a 50 minutos. Esse valor representa um meio termo 
entre os 45 minutos do substitutivo e os 52 IIlÍI:l_utos e 30 segundos 
daCLT. 

Diante do exposto, concluímos por parecer favorável ao 
ProjeiO de Lei da Câmara 05/91, nos termos do substitutivo desta 
Comissão, e com a redação dada pelas duas emendas oferecidas 
em plenário pelo Senador Jatbas Passarinho. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer do 

nobre Senador Jacques Silva é favorável. 
Nos termos do art. 140, alínea a. do Regimento Interno, de~ 

signo o Dobre Senador Joaquim Beato para proferir parecer sobre 
as emendas, em substituição 1 Comissão de Assuntos Econômicos. 

~ . O SR~ JOAQUIM BEATO (PSDB-ES. Para proferir pare
cer.) - Sr. Presidente, sn: e Srs. Senadores, após aProvação pela 
Câmara dos Deputados, foi submetido à apreciação das Comissões 



---~--··-----------------------

Janeiro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 155 

de Assuntos Econõmicos e de Assuntos SociaíS do Senado Federal 
O Projeto de Lei da Câmara n° 05, de 1991 (n° 4.7%-B, de 1990, 
na Câmara dos Deputados). que dispõe sobre o trabalho noOJ.mo e 
dá outras providências. 

No Senado, o Projeto foi submetido a votação em turno úni
co e recebeu pareceres favoráveis, proferidos em plenârio, cm 
substituição às Comissões.- Pela Comissão de Assuntos s~x:iais. o 
Senador Coutinho Jorge apresentou um substitutivo. Pela Comis
são de Assuntos Econômicos, o Senador Mansueto de Lavor pro
feriu parecer favorável ao substitutivo apresentado em plenário e 
que mantinha boa parte das vantagens a serem oferecidas àqueles 
que trnbalhassem no horário notumo. - --

No ínttlito de evitar criar pela via legislativa ganhos e con
quistas artificiais, ilusórias, que no- fmal das contas poderão gerar 
mais subemprego e mais adversidades parn a classe trabalhadora, 
somos a favor do acolhimento das duas emendas oferecidas em 
plenário pelo Senador Jarbas Passarinho. 

A prime:ú:a Ieduz de 25% para 20% o adícional mínimo a 
ser pago ao trabalho notumo. oo seja. aceita·se o mínimo já consa· 
grado na CLT. Isso faz sentido pois cabe à lei estabelecer unica
mente o mínimo. Se um determinado trabalho notumo é 
considerado digno de receber benefícios adícionais, estes poderão 
ser negociados com o empregador. 

A segunda emenda estabelece que., nos horários mistos, será 
computado como de uma hora o perlcxlo de trabalho noturno cor
respondente a 50 minutos. Esse valor representa um meio termo 
entre os 45 minutos do substitutivo e os 52 minutos e 30 segundos 
daCLT. 

Diante do exposto, concluímos por parecer fa.vorável ao 
Projeto_ de Lei da Câmara 05/91. nos termos do substitutivo da Co
missão de Assuntos Sociais, e com a redação dada pelas -<b.Ja~ 
emen~ oferecidas em plenário pelo Senador Jarbas Passarinho. 

E o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer do 

nobre Senador Joaquim Beato também é favorável. Os pareceres, 
portanto, concluem favoravelmente às emendas. · 

Em discussão o substitutivo e as enlendas, em turno suple
mentar. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o substitutivo, em tumõ SUplementar, sempre

juízo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Votação em globo das emendas de parecer favoráveL 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sen-

tados.(Pausa) 
Aprovadas. 
O substitutivo vai à ComisSão Diretora para a redação fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa, 

parecer da Comissão Diretora. oferecendo a redação fmal, que será 
lida pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER No 4 DE 1995 
(Da Coi:nísS:ão Diretora) 

Redação rma! do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara D0 5, de 1991 (n° 4.796, na 
Casa de origem). 

A Comissão Oiretora apresentada a redação fmal do Substi
tutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 5, de 1991 (n° 
4.796190, na Casa -de origem), que dispõe sobre o trabalho notur-

no, e dá outras providências. 
Sala de Reuniiles da Comissão, 5 de janeiro de 1995. -

Humberto Lucena, Presidente - Chagas Rodrigues, Relator -
Luádo Portella -JúHo Campos 

ANEXO AO PARECER W 4. DE 1995 
O Congresso Nacional decrei4-
Art. 1 o A duração do uaba.Iho noblmo será de seis horas 

diárias, salvo nos casos previstos em lei. 
---- § 1 o Considera.se como notumo o trabalho realizado entre 

as vinte e uma horas e as cinco boras do dia subseqüente. 
§ '2:' Nos horários mistos, assim entendidos os que abran

gem perl<Xlos diurnos e notumos, será computado como de uma 
hora o periodo de trabalho notumo correspondente a cinqü.enta mi
nutos. 

§ 3° Os empregados que já tenham conquistado, no todo Cll 

em parte, e de modo permanente, o direito ao mpouso semanal aos 
sábados ~ou aos domingos, não serão obrigados a prestar serviços 
nesses dias a título de compensação da jornada semanal. 

Art. 2° No trabalho noturno sio assegurado ao empregado 
~muneração superior à do trabalho diurno e, para todos os efeitos, 
um adicional único mínimo de 20% (vinte por cento) incidente so
bre o salário normal, inclusive no caso de revezamento ou de horá
rio misto. 

Art. 3° A presente lei também se aplica aos casos em que a 
legislaçio, em caráter de exoeçio, pexmite o trabalho notumo da 
mulher. 

anos. 
Art. 4° É vedado o trabalho noturnQ aos menores de dezoito 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua p1blicação. 
Art. 6° Revogam.se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em discussão 

a redação flllAl. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen· 

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
ft,.provada a redação fma!, a matéria volta à amara dos !)e.. 

pntados. . 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 52 

MENSAGEM W 218, DE 1994 
Escolha de Cbefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Paxecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 218, de 
1994 (n° 422/94, na origem), de 3 de junho de 1994, pela qual o Se
llhor PxesideDte da RO]>lblica snbmete à delibe!ação do Senado nome 
do Senhora Thereza Maria Machado Quintella. Ministm de Primm 
Classe da Cureira de Diplomata, para. cumulativ""!ente com a fim. 
ção de Embaixadora do Brasil jmto à RO]>lblica da Austria. exercer a 
função de Embaixadora do Bruil junto à RO]>lblica da Eslov8nia. 

A Presidência comunica ao Plenário que foi lida na sessio 
otdinária de ontem a Mensagem n° 3, de 1995, do Sellhor Presi
dente da República, solicitando a retirada da mat6ria. 

Em votação a Mensagem n° 3. de 1995. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Paus.) 
Aprovada. 
A Mensagem n° 218/94 vai ao Arquivo. 
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da 

República. _ 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - As demais 

matérias da Ordem do Dia. em fase de votação por dependerem de 
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quorum qualificado, ficam adiadas. 
São as seguintes as matérias adiadas: 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 . 

(Incluído em Ortlem do Dia nos tennos do art. 375, vm. 
do Regimento Inr=~o) 

Votação, em tllmo úniCo, do Projeto de Decrr.to Legislativo 
n" 44, de 1993 (n" 250/93 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da RÁDIO INDEPENDENIE 
L TOA. para explorar serviço de radiodifusão sonom em froqil&l
cia moduiada na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do SuL 
tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição A Comis
sio de Educaçilo: 

- 18 pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo
Iável ao projeto; 

- ZO pronunciamento: Relator: Senador Aureo Mello, pela 
regularidade dos ates e procedimentos concementes i proposiçilo. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DE 1993 

(Incluldo em Ordem do Dia nos temlos do art. 375, vm, 
do Regimento fnr=Jo) 

Votação, em blrno únicó, do Pmjeto de Doemo Legislstivo 
n" 45, de 1993 (n" 253/93, na Câmara dos Del"!tados), que aprova 
o ato que renova .a concessão ourorgada A RADIO CAP1NZAL 
L TOA. para explorar setviço de radiodifusão sonora em onda mi
dia na Cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pueceres. proferidos em Plenário, em substituiçilo à Comis-
são de Educaçilo. . 

.. t• pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, favo
Iável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes A propo-
siçilo. . . . 

-J-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

(Incluido em Ordem do Dia. nos temlos do art. 375, VIIl, 
do Regimento Interno) · 

Votaçilo, em blmo único, do Pmjeto de Doemo Legislativo 
n" 46, de 1993 (n" 248/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a pcnnissio outorgada à RÁDIO FRA 1ERNI
DADE LTOA. para explorar setviço de mdiodifusio sonom em 
freqüencia modulada na Cidade de Amms, Estado de Si<> Paulo, 
tendo 

Parecer, proferido em PlenMio, em substituição à Cotriissão 
de Educação: 

- 1° pronunciamento: Relator. Senador Álvaro Pacheco, 
favoiável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator. Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concementes 11 propo-
sição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(Incluido em Ordem do Dia. nos temlos do art. 375, VIIl, 
do Regimento Interno) 

Votaçio, em turno único, do Pmjeto de Doemo Legislativo 
n" 48, de 1993 (n" 264193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que reoova a permiasão da RÁDIO JORNAL DO BRASIL 
L TOA, para explorar serviço de radiodifusão sonom em froqil&l
cia modulada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja-

neiro, tendo 
Pareceres, proferidos em Plenário, Relator. Senador Aureo 

Mello, em substituição à Comissão de Educação: 
-r' pronundamcoto: favorivel ao projeto; 
-2° pronunciamento: pela n::gularidade dos atos e procedi-

mentos concernentes i proposição. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VJTI, do Regimento úitemo) 

Votação. em tumo único, do Projeto de lJrecnxo'Legislativo 
n" 49, de 1993 (n" 273/93, na Câinala dos Deputados), que aprova 
o ""'-que renova a permissio da RADIO LITORAL L TDA. para 
expl01'3l' sexviço de ntdiodifudo sonora em freqüência modulada 
na Cidade de Os6rio, Estado do Rio Grande do Su~ tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituiçilo i Comis
são de Educaçilo. 

-1 pronunciamento: Relator. Senador AmirLando, favori.
vel ao projeto; 

.zo pronundamento: Relator: Senador Ney Maranhão. 
pela tegularidade dos atos e procedimentos ooncementes à Jropo
siçio. 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1993 

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

Votação. em turno único, do Projeto de Decre1o Legisla
tivo n" 50. de 1993 (n" 277/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que- renova- a. Outorga deferida ao Sistema Nova 
Era de CoMunicação Ltds., para explorar setviço de radiodifu
são sonOra em onda média llJl Cidade de Botrazópolis, Estado do 
Paraná,leDdo 

Parecer favoiável, proferido em Plenário, Relator: Seilador 
José Eduardo, em substituição à Comissão de Educação. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia. nos tennos do 
art. 375, VJTI, do Regimento Interno) 

Votaçilo. em tumo único, do Pmjeto de Decreto Legislativo 
n" 52, de 1993 (n• 246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a coocessão outotgada à RÁDIO GRANDE 
LAGO LTOA. para explomr setviÇO de radiodifusão sonom em 
onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do Pararui, tendo 

Pareceres favoráveis. proferidos em Plenário. em substirui
çio à Comissio de Educação: 

- 1" pronunciamento: Relator: Senador Ney Mar.ulbão; 

- 2° pronunciamento: Relator. Senador Affonso Camargo. 
pela regularidade dos atos e procedimento:. concernentes à propo
sição. 

-8-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, vm, 

do Regimento Interno) 

Votaçilo, em blmo único, do PiujCID<Ie Doemo Legislativo 
n" 55, de 1993 (n" 267/93, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que reoova a concessão outorgada à PAQUffT Á EMPREEN
DIMENTOS LTOA. para explorar setviço de radiodifusio sonom 
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em onda média na Cidade de Floriano, Estado do Piauí, iendo 
Parocer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 

Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 
-9-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 
(Incluído em Oo:lem do Dia nos termos do a.rt. 375, VIII, 

do Regimento Interno) 
Votação, em b.lmo único, do Projeto de Decn:to Legislativo 

n•7, de 1994 (n• 308/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
atq qne renova a outorga deferida à RÁDIO CUL lURA DE TIM· 
80 LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favcmivel, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à ComisSão de Educação. 

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994 
(Inclui do em Oo:lem do Dia nos termos do a.rt. 375, Vlll, 

do Regimelllo Jntetno) 

Votação, em b.lmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n"9, de 1994 (n"301/93, na Câmara dos D~putados), que aprov~ o 
ato qne renova a concessão outorgada à RADIO E TV TAP AJOS 
L TOA" pua explotar setviço de I11diodifusào de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo 

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

-H-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" !0, DE 1994 

(Incluldo em Oo:lem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, 
do Regimelllo lntetno) 

Votaçi~ em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 10, de 1994 (n• 297/93, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o aloque outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe. URBANO THJE. 
SEN para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada. com fms exclusivamente educativos, na Cidade de 
Novo Hambutgo, Estado do Rio Grande do Sul, lendo 

Parocexes favcmiveis, proferidos em Plenário, em substib.li-
ção à Comissão de Edncação. · 

- 1° pronunciamento: Relator. Senador João França, favo-
nl.vel ao projeto; · 

- r pronunciamento: Relator: Semdor Meira Fi.Ibo, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes' i proposição. 

-12-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 
(Incluido em Oo:lem do Dia nos lermos do a.rt. 375, vm. 

do Regimento Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 11~ de 1994 (n° 265/93, ria Câmara dos Deputaqos), que aprova 
o ato que ~<nova a permissão outotgada à S.A. RADIO VERDES 
MARES, para. explorar setviço de radiodifusão sonora em fre.. 
qdência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, lendo 

P= favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu C..~"D.eiro, em Substituição à Comissão de Educação. 

-13-
PROJE roDE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(In.;iu lo em Ordem do Dia nos tetmos do art. 375, vm, 
do Regimento ln!< ;no) 

Vota i.o, em OJ.mo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 12, 'e IS 4 (n° 319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 

o ato que outorga permissão à Fundação CulOJ.ral Cmzeiro do Sul 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada. na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Meira Filho, e'm substituição à Comissão de Educação: 

-1° pronunciamento: favorável ao projeto: 
-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi-

mentos r:om:ernentes à proposição. 

-14-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18. DE 1994 
(Indu ido em Ordem do Dia nos termOS do 

a.rt. 375, Vill, do Regimento Interno) 

Votação, em rumo único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n'"' I H. de 1994 (n° 252/93. na Câmara dos De~tados). que aprova 
~Yato que renova a concessão outorgada à RÁDIO ARAGUAIA 
I.TDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé~ 
di.1 na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins. tendo 

Pare.::er favorável, proferido em Plenário. Relator: Senador 
Catlos Patrocínio. em substituição à Comissão de Educação. 

-IS-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 

art. 375, VIII. do Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
11° 19, de 1994 (n° 254'93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV TOCANTINS 
L TDA. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substib.lição à Comissão de Educação. 

-16-
PROJETO DE DECkli'fO l..EG'SLATIVO N" 23, DE 1994 

(Em regime de urgência. nos termos do art. 375, vm. 
do Regimelllo ln temo) 

Votação, em rumo 6nico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 23, de 1994 (n" 327/93, na Câmam dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Montanhês de 
BOTELHOS LTDA. para explorar setviço de Tadiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Botelhos. Estado de Minas Gerais, 
tendo 

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

-17-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 

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

Votação. em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n"24, de 1994 (n" 328193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação de Ensino Superior Do 
Vale do Sapucaí Para Executar setViÇO de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade d~ Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, tendo 

Parr.cer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
lucídiO Porte lia, em substituição à Comissão de Educação. 

-IS-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 62, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Día. nos termos do art. 375, vm. 

do Regimento ln temo) 
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Discussão, em rumo único. do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 62. de 1993 (n° 268/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Vila Real Ltda., para explorar SetViç·o de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade e Cuiabá, Estado de Mato Grosso. (Depend-
endo de parecer da Comissão de Educação) -

19 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 64, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 375, Vlll. do Regimento Interno) 

Discussão, em turno Uoico, do Projeto de Decreto Legis
lativo n° 64, de 1993 (n° 275/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Socieda
de Rádio Emissora Paranaense S/ A para explorar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens (lelevisão), na Cidade de 
Londrina, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Co-
mi.ssão de Educação) -

-20-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 69, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos feiiDos-do-arCô75, Vlll, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 69, de 1993 (n° 313193, na Câmara dos Deputados). que 
aprova o alo que eutorga permissão i RÁDIO MARIANA L TDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonom em -rmquCncia mOdu
lada na cidade de Mariana. Estado de Minas Gerais. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação) 

-21-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 8, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia. nOs tennos do 

art. 375, Vlll, do Regimento lnlemo) 

Disa~ssão, em ttiiOO-únioo, do ProjetO de IJecrdo Legislativo 
n° 8, de 1994 (n°3Q3/93. na Câmara doo Depnados), que aprova o alo 
que renova a permissão ootorgada à RÁDIO aJl.lURA DE PAULO 
AFONSO LTDA., para explorar serviço de mdiodifusio~sónora em 
freqüência modulada na cidade de Paulo A[ooso, Endo da Bahia 
(Dependendo de pare= da Comissão de Educ:ação) ~ 

-22-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 20, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Discussão. em turno único, do Projeto de OecJ:cto Legislati
vo n° 20, de 1994 (n° 266/93, na Câmara dos Depuladoa), que 
aprova o ato que renova a ~ssio cutorgada à REDE NOVA 
TERRA DE RADIODIFUSAO LTDA, a!ualmenle denominada 
REDE FÊNIX DE COMUNICAÇÃO C!'DA, para expkmtr servi
ço de radiodifusi!o sollOill em freqiiência moc:k!lada na Cidade de 
Sãó Jõsédos Pinhais, Estado do Paraná. (DependendO de ~ 
da Comissão de Educação) 

-23- ~---

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"21, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375. Vlll, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 21. de 1994 (n° 292/93, na Câmara dos Depuladoa), que 

aprova o ato que renova a permissão da FM RÁDIO INDE
PENDENTE DE ARCO VERDE LIDA., para explomr serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de ~ 
verde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de pamcec da Comjs.. 
são de Educação)" 

-24-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 26, DE 1994 
- (lilcluído em Ordem do Dia nos 1<rn100 do 

art. 375, Vlll, parágrafo único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno jinico, do Projeto de Deacto Legislati
vo n° 26. de 1994 (n° 344/93, na Cima;a dos Deputados), que 
apmva o alo que ootorga permissão à RADIO CAMPOS DOU
RADOS FM L TDA. para explonr serviço de mdiodifusio sonora 
em [reqüência modulada na Cidade de Medianeira, Estado do Pa· 
raná. (Dependendo de parecer da Comissio de Educação) 

-25-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"39, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos tem10S do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati· 
vo n' 39, de 1994 (n° 296/93, na Cima;a dos Deputado&), que 
aprova o ato que outorga pennissão à RADIO SERRA NEGRA 
FM L TDA, para explorar serviço de radiodifusão sonora em fie.. 
qüência modulada na Cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. 
(Dependendo de pamcec da Comissão de Educação) 

-26-
PROiETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 336, ''b", do R .. ,gim.ento Interno) 

Votação, em rumo únic~\ do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 45, de 1994(n° 222/92, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em 
Lísboa,.em 16 de dezembro de_l990, tendo _ _ 

Parece; favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, em substitUição à Comissão de Relações Exte- · 
riores e Defesa Nacional 

-27-
SUBSTIIVITVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO SE-
~ NADO N" 179, DE 1990 

(Em tegime de urgência, nos termos do 
art. 336, ''b", ciO Regimento Interno) 

Votação, em tumo ú.niCO, dõ Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n° 179, de 1990 (n° 202/91, naquela 
Casa), de autoria do Senador Fernando Henrique Caldmo, que dis
põe sobre o regime de prestação de serviços públicos pela inicia!._ 
va privada. JmVÍSto no art. 175 da Constituição. e regula a 
CODcessãO de obra pública, tendo 

- Parecer proferido em Plenário, Relator. Senador José Fo
gaça. em substituição às Comissões de Constitu~o, JuStiça e 
Cidadania e de Assuntos Econômicos, favorável ao Substitutivo 
da Câmara.. com requerimentos que apresenta. 

(Dependendo de pamcec da Comissão de Serviços de In
fra-Estrutura) 

-31-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 117, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos liortnOo-do 

art. 336. ''b", do Regimento Interno) 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da CârÔar.t n° 
117, de 1994 (n• 4.151/93, na Casa de origem), que altera disposi
tivos do Decreto-Lei n°'l27, de 28 de fevereiro de 1967. 

(Dependendo de pare= das Comissões de Assuntos So
ciais e de Serviços de Infra-EstnJtura) 

-32-

PROJEfO DE LEI DA CÂMARA N" 136, DE 1994 
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do 

art. 336, ., .. ,do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
136, de 1994 (n• 4.801/94, na Casa de origem), que cria e tr.msfor
ma, no quadro permanente de pessoa. da Secn=:taria do Tribunal 
Regional do Tmbalho da 6• Região, os cargos que menciona e dá 
outras providências. 

(Dependendo de pa=r da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania) 

-33--

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 90, DE 1994 
COMPLEMENTAR 

(Em n:gime de urgência, nos termos do 
art. 336, ,, .. ,do Regimento Interno) 

Discussão, em blmo único. do Projeto de Lei do Senado n° 
90, de 1994-Complementar, de autoria do Senador Ney Maranhão, 
que acrescenta diSpositivo- ao Código Eleitofal. a frm cJe permitir a 
ação n:scisória em casos de inelegibilidade. (Dependendo de Pare
cer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

-34-
0FÍCIO N" S/72, DE 1994 

(Em n:gime de urgência, uos-tmnos do 
art. 336, ,, .. ,do Regimento Interno) 

Oficio n• srn. de 1994, do SeDhor Pn:sidenle do Banco 
Central, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras 
Financeiras do TesOuro do Estado de São Pa.ulo- LFTP, destina
das 1 liquidação de precat6rios judiciais. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicos) 

-JS-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 122, Diri993 
(Em regime -de urgência nos l.emlos do 

art. 336~_"c'\ do Regimento Interno) 
(framitando em conjunto com o Projeto de Resolução n° 

94, de 1994) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução no 122. 

de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a Comis
são de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de parecen:s das Co
missões de Constituição, Justiça e Cidadania e Dirctora) 

-36-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 94, DE !994 
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, 11C11

, 

do Regimelll<l Interno) 
(framitando em conjunto com o Projeto de Resolução n° 

122, de 1993) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 94, 

de 1994, de autoria do Senador Cootinho Jorge, que altera o Regi
mento Interno do Senado Federal, transformando a _COI:n.issão de 
EdLicação em Comissio de Educação, Ciência e Tecnologia. (De-

pendendo de parece= das ComisSões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e Diretora) 

- 37-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 13, DE 1991 

COMPLEMENTAR 

Votação, em rumo único, do Projeto de Lei da Câmara D0 

13, de 1991 - Complementar (n• 223/90 - Ccmplemeutar, na Casa 
de origem), que n:gulameota o § z• do art. 171 da Ccostimição Fe
deral, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das medi
das provisórias previstas no art. 62 da Ccnstituição Federal, e dá 
oulras providências, tendo 

P""""""s, sob n"s 49 e 88, de 1991, da Ccmissio 
- de Coostituição, Justiça e Cidadauia., }0 pronuncia· 

meoto: favorável ao Projeto, com as Emendas de n~ 1 a 4- CCJ, 
que apresenta; zo pronunciamento: contrário às Emendas de n~ S 
a 17, de Plenário. 

-38-

PROJEfO DE LEIDA CÂMARA N" 125, DE 1991 
• OMPLEMENTAR 

(Incluído em Ordem do Dia ooo tennos do art. 172, ~ 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno Unioo, do Projeto de Lei da Cimara n' 
125, de 1991 - Ccmplementar (n• 60/89-Ccmplemeutar, na Casa 
de origem), que disciplina os limites das despesas com o funciona
lismo público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo 

- Pan:oeres, proferidos em Plenário, em substituição ii ec: 
missão de Assuntos Econômloos, Relator: Senador Meira Filho, 
1° pronunciamento: favorável ao Projeto; ze pronunciamento: 
favO<ávell emenda de Plenário. 

(Dependendo de poreoer sobre as emendas apresentadas pe
rante a Comissão) 

-39-

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

Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei do Senado nq 
27, de 1991- Complementar, de autoria do senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta. o § 3° do art. 192 da ConstittJição Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos. e dá outras 
providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substitu_ição i COmissão de Assuntos Econô
micos. 

-40-

PROJEfO DE LEI DA CÂMARA N" 151, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, L do Regimento Interno) 

Discussão, em rumo Unico, do Projeto de Lei da Câmara n° 
151. de 1992 (n• l.OOZ. oa Casa de origem), que dispõe sobre a ex
tinção da contribuição sindical a que se referem os arts. 578 a 591 
da ConSolidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-Lei 
n° 5.452, de 1° de maio de 1943 e dá outras provid!ncias, tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator: Sena.dor Eduardo 
Suplicy. favorável ao Projeto, com emendas n~ 1 e 2. que apre
senta. em substituição à Comissão de Assuntos Sodais. 

(Dependendo de parecer sobre a emenda D0 3, de Plenário) 
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-41-

PROJETO DELE! DO SENADO N"232, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos lermos do 

art. 254, par.lgrafo único, do Regimento Interno) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
232. de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que autori
za o Poder Executivo a definir as terras iDdispensáveis à preserva
ção ambiental, integrantes dos bens da União e dos Estados. oa 
fonna do art. 23, VI e VII. combinado com o art. 24, VI. da Cons
tiwição Federal, tendo 

Parecer oonlrário, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ronan Tito, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

-42-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" li, DE 1994 
COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
11, de 1994-Complementar, de autoria do Senador Mareo Maciel, 
que dispõe some fontes de [eCIII'lOS do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS. e dá outras providências.tendo 

Parocer sob n• 227, de 1994 da Comissão de 
- Assuntos Emoômicos, favorável ao Projeto com emen

das I e 2-CAE, que apn:senla. 

-43-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 73, DE 1'991 
(Jncluido em Ordem do Dia nos te110os do art. 172, L 

do Regimento Interno) 

De autcria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe som 
isenção do imposto de renda para bolsas de estudos de m~ioos re
sidentes e remuneração de esb.ldantes em esrágio-para complemen
lação de estlldos univerntários. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos) 

-44-
MENSAGEM N" 376, DE 1994 

Escolha de Autoridade· 

Votação. em turno único, do Parecer n° 289, de 1994, da 
Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n° 376, de 
1994 (n• I.l25/94, na origem), de 8 de dezembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à "deliberação do 
Senado a escolha do SR. PÉRSIO ARIDA para exercer o cargo 
de Presidente do Banco Central do Brasil. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - As matérias 
em fase de discussão são retiradas da pauta, nos termos do art. 
175, alínea e, do Regimento Interno. 

São as seguintes as m8tériã.S retiradas da pauta: 

-45-

MENSAGEM N" 314, DE 1994 
Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único~ do Parecer n-o 237, de 1994, da 
Comissão de Constiruição, Iustiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n• 314, de 1994 (n• 8991'}4, na origem), de 24 de ootubm de 1994, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibetação 
do Senado a escolha do Senhor VALDIR R!GHE1TO, para exer
cer o cargo de Ministro Togado do Tribunal Superior do Trabalbo. 

-46-
MENSAGEM N" 349, DE 1994 

Escolha de Autoridade 

Disrussão. em tumo único, do Parecer n• 236, de 1994, da Co
missão de Asountos Eronômicos sobre a Mensagem n• 349, de 1994 
(n• 991194, na origem), de 11 de jmbo de 1994, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete i deh"beração do Senado a escolha 
do Senhor EDISON RODRIGUES-CHAVES para exen:er o cargo 
de Consefueim do Conselho Adminislr3tivo de Defesa Eoonômi-
ca. 

-47-

MENSAGEM N• 374, DE 1994 
Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer D0 311, de 1994, da 
Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem D0 372, de 
1994 (n• 1.093/94, na origem), de ! 0 de dezembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senh..- EDGARD LINCOLN DE PROEN
ÇA ROSA. para ocupar um dos cargoS de Conselheiro Adminis· 
trativo de Defesa Ecoóômica. 

-48-

MENSAGEMN"393,DE 1994 
Escolha de Autoridade 

(Incluído em Ordem do Dia nos te110os do art. 281 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único. do Pãrecer D0 33C.. de 1994, da 
Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem D0 393, de 
1994 (n° 1.1861'}4, na origem), de 21 de deumbro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escclha do Senhor FRANCISCO LAFA!EfE DE PA-. 
DUA LOPES, para exercer o cargo de Diretor do Banco Central 
do Brasil. 

-49-

MENSAGEM N" 102, DE 1g94 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 102. de 
1994 (n• 135/94. na origem). de 21 de fevereiro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República sqbmete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor RONALD LESLIE MORAES 
SMALL. Ministro de Primeira Classe da Carrein de Diplomai&, 
para. cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil jun
to à Comunidade da Austrália. exercer aJ!mção de Embaixador do 
Brisil junto à Nova Zelândia. 

-50-

MENSAGEM N• 178, DE 1994 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em rumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Naciolial sobre a Mensagem nõ 178, de 
1994 (n° 325/94 , na origem), de 26 de abril de 1994, pela qual o 
Senhor Presidenté da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor BERNARDO DE AZEVEDO BRITO, Minis
tro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para. cumulativa
mente com a função de Embaixador do Brasil junto à República da 
Finlândia. exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica da Estónia. 
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-51-

MENSAGEM N• 192, DE 1994 
Escolha de Chefe de Missão Dip1omãtica 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 192, de 
1994 (n° 375/94. na origem), de 23 de maio de 1994, pela qual o 
Senhor Presidente da República mbmete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor BERNARDO PER I CÁS NETO, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para. CUIDlllativamente 
com a função de Embaixador do BJUil junto ao Reino da Bélgica, 
exen:er a função de Embaixador do Brasil junto ao Grão Dncado 
de Luxemburgo. 

-53-
MENSAGEM N' 225, DE 1994 

Escolha de Chefe de Miss!o Diplomática 

Discussão em rumo único, dO Parecer da Comissçio de Re~ 
Iaçoes Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 225, de 
1994 (n• 447/94, na origem), através da qual o Presidente da Re
pública mbmete à deliberação do Senado • escolha do nome do 
Sr. João Tabaj&r.l de Oliveira. Ministro de Primeim Classe, da Car
reim de Diplomala, para exercer a funç.lo de Embaixador do Brasil 
junto à República de Cingapnr.L 

-54-
MENSAGEM N' 257, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomãtica 

Discussão, em rumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 257, de 
1994 (n• 527/94, na origem), através da qual o Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor JOR
GE SALTARELLI JÚNIOR, Ministro de Segunda Classe, da 
Cam:im de Diplomata. p8I3 exercer a função de Embaixador do 
Bmsil junto à República do SenegaL 

-55-

MENSAGEM N' 264, DE 1994 
Escolha de Chefe de Missão Diplomãtica 

Disrussão, em tmnoúnico, do Parecer da Comissão de Relaçõ
es Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 264, de 1994 
(n° 552/94, na origem), de 15 de }Ilho de 1994, peia qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do 
Senhor JOÃO AUGUSTO DE MÉDI~, Ministro de PrimeimCias
se da Cam:im de Diplomala, pom, CWlllllativamente com a função de 
Embaixador do Brasil jmto à República Popular da China, exen:er a 
função de Embaixador do Brasil junto à Mongólia. 

-56-

MENSAGEM N'274, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomãtica 

Discussão, em tumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores c Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 274, de 
1994 (n• 603194, na origem), de 3 de agosto de 1994, pela qual o 
Senhor Presidente da República mbmete ii deliberação do Senado 
o nome do Senhor PAUW MONilliRO UMA, Ministro de Pri
meira Classe da Calreira de Diplomata, para., cumulativamente 
com a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Tailân
dia, exexcer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino do 
Camboja. 

-57-

MENSAGEM N• 278, DE 1994 
Escolha de Chefe de Missão Diplomãtica 

Discussão, ~in turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 278, de 
I 994 (n° 643194, na origem1 através da qual o Presidente da Re
pública submete à delibemçio do Senado o nome da Senhora 
VERA PEDROSA MARTINS DE ALMEIDA. Ministm de Pri
meim Classe, da Cam:im de Diplomata, pm. exen:er a função de 
Embaixadora do Brasil junto ao Reino dos Países Baixos. 

-58-
MENSAGEM N' 299, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomãtica 

Discussão. em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 299, de 
1994 (n° 727/94, na origem), de 6 de setembro de 1994, pela qual 
o Senhor Presidente da República submet<> ii deliberação do Sena
do o nome do Senhor Ronald Leslie Moraes Small, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplanata. para. runwlativamente 
com a função de Embaixador do Brasil junto à Conrunidade da 
Austrália, exen:er o cargo de Embaixador do Brasil junto a Papua 
Nova Guiné. 

-59-

MENSAGEM N' 306_-DE-1994 
Escolha de Chefe de Missão Diplomãtica 

Discussão, em tumo único, do Pan:cer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 300. de 
1994 (n• 728/94 , na origem), de 6 de setembro de 1994, pela qual 
o Senhor Presidente da República mbmete à deliberação do Sena
do o nome do Senhor Carlos Eduardo De Alfonseca Alves de Sou
za, Ministro de Primeira Classe da Carreim de Diplomata, p&r.l, 

cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil junto à 
Confedemção Suíça, exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto ~ Principado de Liechlenstein-

-60-
MENSAGEM N' 302, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomãtica 

Discussão. e:Of t:iünO único, do Pam:.er da Comissão de Re
lações Exterioces e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 302, de 
1994 (n° 804194 , na origem), de 29 de setembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor Luiz Felipe de La Torre Benitez Teixei
ra Soares, Ministro de Primeim Classe da Carreim de Diplomata, 
para, aJ mulativamente com a função de Embaixador do Bnsil jun
to ao Reino da Suécia. exercer a função de Embaixador do Brasil 
jun<o à República da Letõnla. 

-~l-

MENSAGEM N' 31 O, DE 1994 
Escolha de Chefe de Missão Diplomãtica 

Discussão. em turno único, do Pa.m::er da Comissio de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 310, de 
1994 (n° 891/94, na origem), através da qual o Presiden<e daRe- ~ 
pública mbmete à delibemção do Senado o nome do Senhor Sér
Gio Damasceno Vieira. Ministro de Primeira Classe. da CaDeira 
de Diplomata. para exercer a função de Embai>.ador do Brasiljm
to à Rep:íblica da Guatemala. 
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-62-

MENSAGEM W 311, DE 1994 
Escolha de Olefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único. do Paxecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n' 311 •• de 
1994 (n' 892/94, na origem), através da qual o Presidente da Re
pública submete à deliloeração do Senado o nome do Senbor CAR
Los Alfredo PinlO Da Silva, Ministro de Segunda Classe, da Car
reira de Diplomata, pam exercer a função de Embaixador do Brasil 
junlO a Barbados. 

-63-
MENSAGEM W 312, DE 1994 

Escolba do Olefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tumo único, do Parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 312, de 1994 
(n' 893/94, na origem), através da qual o Presidente da R~blica 
submete à deliberaçio do Senado o nome do Senhor CLAUDIO 
MARIA HENRIQUE DO COUTO L YRA, Mmistro de Segunda 

Classe, da Carreira de Diplomata, para ex=er a funçio do Embai-
xador do Brasil junlO à República Cooperativista da Guiana, 

-64-

MENSAGEM W 313, DE 1994 
Escolba de Olefe de Missão Diplomática 

DisCussão, e"m rumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 313, de 
1994 (o' 894194, na origem), pela qual o Senhor Presidente daRe
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor JA
Diol Fctteira De Oliveira, Ministro de Segunda Classe da Carreira 
de Diplomata, pam exercer a funçio de Embaixador do Brasiljln-
10 à República da Indonésia. · 

-65-
MENSAGEM N' 316, DE 1994 

Escolha de Olefe de Missão Diplomática 

Disrussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n' 316, de 
1994 (n' 908/94 , na origem), pela qual o Senhor Presidente daRe
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Ru
Bens Ricupero, Ministro do Primeira Classe da Carreira do 
DiPlomata, para exercer a função do Embaixador do- Brasil junto à 
República llaliana. 

-66-
MENSAGEM N' 345, DE 1994 

Escolha do Olefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 345, de 
1994 (n' 963/94 , na origem), pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor AN
Tortio Carlos Diniz De Andrada. Ministro do Primeira Classe da 
Carreira do Diplomata. para exen:er a funçio de Embaixador do 
BrasiljunlO à República do Zimbàbue. 

-67-

MENSAGEM N-359. DE 1994 
Escolha do Olefe de Missão Diplomática 

Diso.lssão, e:tri turnO único. do Parecer da Comissão ~ Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D 0 359, de 
1994 (o' 1.037!94, na origem), do 22 de novembro de 1994, pela 

qual o Senhor Presidente da República submete à delibeJação do 
Senado o nome do Senhor Geraldo Affonso Muzzi, Ministro do 
Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para exe=r a função 
do Embaixador do Brasil junlO à República Federal da Nigéria. 

-68-
MENSAGEM W 370, DE 1994 

Escolha do Olefe de Missão Diplomática 

Discussão,- e-m- filmo únicO, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e DefeSa Nacional sobre a Mensagem D0 370, de 
1994 (n' !.085/94, na origem), de 30 de novembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente dâ República submete à deliberaÇão do 
Senado o nome do Senhor Carlos Augusto Rego SanTOS NEVES, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata. para, cumu~ 
lativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto aos Esta~ 
dos Unidos Mexicanos, exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto a Belize. 

-69-

MENSAGEM N'375.DE 1994 
Escolha de Cbefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 375, de 
1994 (o' !.118/94 , na origem), de 6 de dezembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República suOmete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor JOSÉ NOGUEIRA FILHO, Ministro 
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para. cumulativa
mente com a função de Embaixador do Brasil junto à República de 
Cuba, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Antígua e 
Barbuda. 

-70-

MENSAGEM N' 390, DE 1994 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem 0° 390, de 
1994 (n' 1.162/94, na origem), de 15 de dezembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor Celso Luiz Nunes Amorim, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
Embaix.ador, Chefe da 'Missão ®.Brasil junto às Nações Unidas. 

O sr. Humbeno L~cena, Presiden1e, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lucídio 

_ Portella, Suplente de S~cretá~io. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre SenadorOdacir SOa.res. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-s e_Srs. 
Senadores. há dois dias fiz um pronunciamento nesta Casa eni que 
relatava,:) nome de alguns Parlamentares cujos processos estavam 
em fase de encaminhamento, sendo que alguns deles já haviam até 
chegado ao Superior Tribunal Eleitoral. 

Recebi inúmeros telefones de Deputados e Senadores de vá
rios partidos, qü.e me indagavam se eu os havia deDllnciado. Eu 
explicava que, absolutamente. o espírito do discurso não foi o da 
delação, mas o da necessidade de recolocarmos a qt•~stão da anis
tia na perspectiva correta. 

Na ocasião, o nobre Senador Jacques Silva fez uma pergun
ta: E porque Humberto? Por que toda essa celeuma? Porque todo 
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esse esmagamento do homem Humberto Lucena, do Senador 
Humberto Lucena? 

Aproveito esta ocasião para diZer que pensei muito a respei
to da pergunta, e acredito que o objetivo é o esmagamento de um 
homem que é um símbolo, pois é o Presidente da Casa; mas o ob
jetivo mãior, creio, é -o esmagamento do próprio Congresso Nacio
nal. 

Numa hora em que o novo Governo procura desmistificar o 
falso moralismo, vou continuar dando os nomes daqueles que usa
ram a Gráfica do Senado de várias formiS. AlgunS- aeJes. hipocri
tamente até, condenam o Senador Humberto Lucena. quando pra
ticaram o mesmo ato, que não era ilegal. 

Fiquei triste, inclusive, ao ver a declaração do Deputado 
Inocêncio Oliveira, que propunha, energicamente, a estratégia de 
se volar, nesse esforço concenttado,_só entre os d_ias 17 e l9_deste 
mês. Buscava levar para o próximo Congresso a discussão do_ ãs
sunto, que nãv é apenas do Senador Humberto Lucena, mas de 
mai_s de duas centenas de Parlamentares. 

Por que ter medo? Não devemos ter medo algum, porque o 
Senador Humberto Lucena agiu corretamente, como agiram corre
lamente muitos desses cujos nomes vou citar e que f12eram publi
cações na Gráfica, mas não as assumiram. 

Desde l 963. Deputados e Senadores têm direito a uma quo
ta nessas Ca:-.as. e almvés delas fazem vários ímpressos, livretos, 
contendo sigla partidária, fotos de palanque e outras ilustrações. 
Se for c_ornparaJ..J à outras. a publicação do Senador Humberto Lu
cena é muito tn<J.JS :.imples. pois tinha apenas o nome- não tinha 
sequer a sigl.a pcutid.úia- e uma mensagem. 

Após a Lei Eleitoral D 0 8.713. de 3Q __ de" setembro de 1993, 
foram feítas puhlicações, por exemplo, pelos Deputados José Ge
noíno, Carlos Alberto Campista. José Vicente Brizola. Beth Azi.ze, 
José Fortunali - que. inclusive, está com um processo tramitando 
no Tribunal Eleitoral -. Nilmário l\.1i.randa, Chico Vigilante, José 
Dirceu, Tilden Santiago, Sandra Starling e Célia Mendes-. O pró
prio Senador MáriciTovas fez uma divulgação sobre a lei eleitoral 
que continha os dizeres: ''Eleições 94. Mário COVa.s". O Deputado 
Inocêncio Oliveira fez uma -p.lblicação com o nome "A Revisão 
Necessária", que foi impressa ·em 1994 e qUe também seguiu o 
mesmo modl'lo. 

Ex.i::.LL'nl muítos livretos;_ estou citando apenas alguns. A 
Presidên~.·ia <.lv .:-.c nado não liberou essa relação, com o que, inclu
sive, não cocwrdu. Sr. Presidente, gostaria que essa relação fosse 
aberta, porque c.•sta é uma Casa pública~ a Gráfica _é pública e já 
deveria ter divulgado a relação de todos os livrei.Q&. Além desses 
livretos, foram feitos. por exetri:plo, dentro da coma do Parlamen
tar, muitos jornais, tablóides e boletins, com fotos de palanques, 
slogaus de campanha.logomarcas de candidato e assim por diante. 

Até o repórter Weller Dinizdtou na TV os nomes do Depu
tado Moroni T organ, que foi eleilo Vi ce-Governador do Ceará; da 
Deputada Maria Laura. do PT do Distrito Federal; do Deputado 
Vladimir Palmeira, do PT do Rio de Janeiro; do Deputado Paulo 
Paim. do Vi' Jo Rio Grande do Sul; do Deputado Eduardo Jorge, 
do PT de São Paulo~ dos Deputados Carlos Cardinal, Vivaldo Bar
bosa, Beth Azize e Lúcia Braga. que são do PDT. 

Mas há outros tipos de publicação. Pergunto se se pcxie fa
zer a diferenciação, se apenas o Senador Humberto Lucena deve 
ser crucificado. Na Paraíba. vi centenas de canos com um plástico 
que estampava o seguinte dizer: "O meu voto foi casSado". Isso é 
uma cassação em pleca época de democracia! 

Os mesmos votos que elegeram o Senador Humberto Luce
na. que teve mais de meio milhão de votos, foram os que elegr!I'aiD. 
Antoni~ Mariz e Ronaldo da Cunha Lima. Para esteS, os votos fo
ram válidos; para o Senador Humberto Lucena. não o serão ~ for 
dada a interpretaçãO; que considero injusta, da Ju_stiça. 

O Senador Humberto Lucena, se não foi empossado, dará 
vez a um segundo, que o povo não escolheu, mas que também está 
com um processo contra si, e o empossado será o terceiro. A von
tade do povo não será cumprida; a Constituição Federal será des
cumprida quando diz que todo poder emana do povo. O poder 
elegeu __ o Senador Humberto Lucena. _ 

E temos mais processos; contra o próprio Governador do 
meu Estado, o Senador Antonio Mariz. há um processo tramitan
do. O Senador Albano Franco, Governador eleito por Sergipe, do 
PSDB, também, bem como os Senadores Nabor Junior, do Acre; 
Carlos Patrocínio. do PFL de Tocantins; Marluce Pinto. do PTB 
de Roraima; -Alexandre Costa, Magno Bacelar, sem contar com 
outros Senadores como Raimundo Lira, derrctado e que provavel
mente terá a sua vez, embora breve, de assumir. se Humberto Lu
cena for cassado; Ney Maranhão, Nelson Carneiro, Francisco 
Rollemberg. dentre outros. 

Enfun. é preciso que deSmistifiquemos de uma vez JXIr to
das esse tema e peço ao Presidente deste Plenário que nos apresen
te, no mais breve espaço de tempo possível. a lista completa de 
todos os que usaram a Gráfica do Senado, classificando inclusive 
o tipo de utilização feita. 

O Sr. EduaJ"do Suplicy - V. Ex' me permite um aparte. 
nobre Senador Ney Suassuna? 

O SR. NEY SUASSUNA- Ouço com prazer V. Ex' 
O Sr. Eduardo Supticy - Ressalto que considero impor

tante a divulgação de tudo aquilo que é impresso na Gráfica. Te
nho transmitido, na reunião de líderes - e, ontem mesmo, na 
primeira reunião da Mesa para. a qual fui convidado pelo Senador 
Humberto Lucena, reiterei minha opinião de que a melhor maneira 
de se prevenir irregularidades é a transparência total dos at.os da 
adm:inistr.!Ção; daquilo que se faz com o dinheiro público, como o 
que é IU!izado na Gráfica do Senado FederaL seja por solicitação 
de Deputados oo por solicitação de Senadores. bem como em 
qualquer lugar do Congresso NaciooaL É mais do que lógico, }Isto 
e adequado que haja transparência total. Estou de acordo com a _so
licitação de V. Ex.A; o Presidente Humberto Lucena chegou a co
mentar entre os lideres que se ele . tivesse essa atitude 
presentemente. isso poderia ser visto como uma retaliação por par
te dele. Mas. penso que S. Ex• deve encontrar o respaldo de todo o 
Plenário para a divulgação completa. ou a Mesa deve fazer isso 
para que nio fique uma decisão pessoal do Presidente. Dessa ma~ 
neira, saber-se-á exatamente qual a natureza do que foi solicitado 
por cada um dos Parlamentares. não importando o partido ao qual 
pertençam. No entanto, V. Ex• mencionou que alguns Parlamenta
res do PT teriam solicitado trabalhos na Gráfica. Por exemplo: so
licitei trabalhos naquele órgão relativamente a material 
estritamente relacionado às at.ividades legislativas, como uma car
tillia sobre o Programa de Garantia de Renda Mínima. Praticaoien
te foi esse o trabalho que solicitei, além do cartão -de 
representação. Há o livro sobre o Prognuna de Garantia de Renda 
Mínima. publicado em 1992. E como a nonna de regulamentação 
do Senado é semelhante àquela que, por exemplo. foi inStitufda na 
Câmara Municipal de São Paulo. quando eu presidia - que só se 
poderia fazer babe.Ihos pertinentes ao trabalho legislativo -. é pre
ciso ver se os Parlamentares, sejam do PT ou dos demais partidos, 

- ftzeram algo relacionado ao trabalho legislativo, como boletins in-
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foxmativos da sua aruação aqui, oU se tipicatnente eram trabalhos 
visando à campanha eleitoraL V. Ex• também coloca um ponto 
com o qual estou de acordo: a justiça deve ser igual para todos. 
Portanto, desde o primeiro· momento em que aqui foi discutida a 
questão relativa li utilização da Gráfica, Wllbém ponderei que jus
tiça se fará se tratamento igual houver para todos. 

o Senbor Presidente da República, eleito, empossado, irnbuldo das 
melhores intenções. professor titular da Universidade de São Pau
lo, professor da Sorbonne, professor da Universidade de Paris, 
professor da Unive:rsidade do OJ.ile. que fez algumas :separatas ex
pondo suas idéias,, sua maneira de ser. seu pensamento político, 
nesse problema todo? Meu Deus! Então, para que existiria essa 
Gráfica? Nós precisamos dãrüiifpoocó-inais de seriedade a esses 
fatos. porque estamos agindo com um masoquismo incrlvel. fazen
do aquela delação, acusando a todos, tmnsfOJJXllndo em aime 0 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Senador 
Eduardo Suplicy. Cada dia admiro mais V. Ex'. pela lisura, pela 
clareza e pela fiiiileza. das suas posições. 

que era um costume, e n.io s6 o costw:ne, Dl8$ ~ ato da Mesa do 
Senado. Assim, se algn6m devesse responder por isso, não seriam 
apenas os Senadores nem os Deputados. mas as respectivas Mesas 
das Casas, porque. sendo um ato da Mesa e um ato da Instituição. 

O que estamos aqui fazendo, quando pedimos a divUlgação 
da lista, classificando os tipos de utilização, é exatamente isso com 
que V. Ex' concorda.. Acredito que, dessa fonna, desm:istif:tearla
mos, de uma vez por todas, todo esse epis6clio, todo esse atrair. 

esta é que teria de ser responsabilizada através do seu ordenador 
de despesas., que é quem autoriza os Srs. Deputados e Senadores a 
fazerem as publicações. Então, ninguém pega e manda para a Grá
~ca do Senado um trabalho e determina "publiquem!"? Não é as
SJID! O Parlamentar solicita à Mesa do Senado, a quem de direito. 
e esse cidadão, que está lá ocupando uma das secretarias, autoriza 
ou não, conforme esteja ou não dentro da quota. Então. tratar-se- ia 
de ~m crime ínstitucional, e não um crime individual, se se quises
se IIDputar isso como um crime eleitcmll. Veja V. Ex.• os escânda
los que OCOITCtD. Fica todo o Brasil a imaginar que nós. 
Parlam.en~. que tivemos uma vida pública razoavelmente longa 
e que a de1Xamos de motu proprio, a fm1 de disputar uma vice
govemança sem possibilidades - poís era nosso propósito, depois 
de 24 anos aqui, regn::ssarmos ao nosso Estado, quer como vice
govemador ou não-. ao fmal da vida pública, no meu caso. iria
mos cometer um crime eleitoral mandando imprimir uma folhinha 
de "Senador' para disputar a vaga de vice-govemador de estado. 
Isso é um contra-senso! Ninguém pode imaginar que o Senador 
Humberto Lucena, nosso Presidente, foi eleito potqne mandou fo
lhiuhas de Natal para alguns eleitores, pois S. Ex" obteve mais de 
quinhentos mil votos. E o Governador do Estado Antonio Mariz? 
E Ronaldo Cunba Lima? E todos aqueles que também mandaram 
publicações? E o Governador de São Paulo? E o Governador do 
meu Estado? Meu Deus, isso ~ brincadeira! Penso que temos de 
cessar O quanto antes com essas acusações e fazer aquilo que 
aconselha o Senador Eduardo Suplicy: dartransparência a esta 
Casa • em todos os sentidos. Por exemplo: muitas pessoas iliiagi~ 
nam, no seu estado e no meu, que ganhamos dez, vinte mil reais, e 
não há como convencê-los que ganhamos aproximadamente três 
mil reais, líquido. Por quê? Porque nosso salário deveria ser publi
cado. Nosso cootracbeque deveria ser mosllado. Estamos receben
do pelo trabalbo que prestamos; não estamos furtando dinbeiro do 
Pais. As publicações feitas attavés da Gráfica do Senado pelos Sr.;. 
Senadores são de conheCimento p1blico. Quando as faço. enVio-as 
para ?s jlízes, promotores, membros de Academias de Letras, pes
soas mteressadas em ler, conhecer o meu posicionamento político 
no Senado, saber o que penso, o que defendo e o que postulo em 
nome do povo sergipano. Nunca f!Z publicações para escondê-las. 
Não faço publicação para depositar num arquivo, do qual ningn6m 
saiba a existência, secreto, pant ser aberto daqui a cem anos. As 
minhas publicações e as de todos os Srs. Senadores são para uso 
imediato. Todas elas, se as analisannos, são, de certa fotma, pro
moções pessoais. No momento em que o Senador ou o Deputado 
se apresenta com um discurso - como aquele que publiquei há 
pouco tempo, "A Nova Ordem lnlema(:ional11 

- ele faz questão 
que todos o leiam. Eram. as minhas idéias, era a mi:nba posição so
bre a nova ordem internacional. mas em tam.~m uma maneira de 
mostrar-me ao público quer do meu Estado, quer pelo Brasil afora. 
Não há em politica nada que se faça secreto. Todas as divulgações, 

Entendo, Excelência, que tetia100s condição não de conde
nar- e até a palavra "anistia11 é uma palavra, na m.inba cabeça. er
rônea, poxque o crime não ocorreu -, mas dessa fonna nós 
teríamos o mesmo peso e a mesma medida para todos os casos. 

, O Sr. Fraoâ.sco RoHemberg - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA- Concedo o aparte a V. Ex'. 
O Sr. Francis<o RoDemberg - Eminellle Senador Ney 

Suassuna. estoo a deiXar o Con~so. onde permaneci por 24 
anos. Devo dizer a V. Ex', citado que fui, inclusive. há. pouco, que 
desde o ano de 1971 eu publico meus trabalhos, meus discursos, 
alguns trabalhos literários que porventura tcllha escrito, e isto vem 
ocorrendo mima constância absoluta. Há. 24 anos que faço isso e 
há. 24 anos que o Congn::sso Nacional - Deputados e Senadores -
também o faz, exceto os que não falam e os que não produzem; 
certamente esses não têm o que publicar. O meu nome foi iD.cluído 
nesta, digamos. arusaçio. Devo isso nio ao Prcx::un.dor-Geral da 
Replblica.. nem que houvesse uma denúncia fonnal contra mim. 
mas tão-somente pela dem1ncia de um compmbeiro aqui desta 
Casa, que me acusou de publicar a Lei Eleitoral, o Ma.mlal do Ve
reador- uma. obra. que foi solicitada pelo Brasil inteirO. Que eu 
s"!b•. V. Ex' aqu~ os Sn;, Vereadores, como os Deputados Fede
rats e, às vezes, Senadores, chegam às Casas Legislativas sem ter a 
menor noção do que aquilo representa, do que aquilo representa 
para o País e qual a sua real função como memlros daquelas Ca
sas. A Lei Eleitoral, quando mandei publicar pela Gtáfica, outros 
Colegas também o fLZeraiil, oomo Alii<do Campos e o Governa
dor Mário Covas, que, inclusive, disse no program;1 do Bóris Ca
soy: "Publiquei a Lei Eleitoral pela Gtáfica do sehado." Entã.o, 
~rgunto: Para que serve a Gtáfi~ senão para os Senadores pu

blicarem suas obras e seus trabalhos? Todos que votamOs a Lei 
Eleitoral somos co-autores da mesma. c§ um trabalho nosso. Man
dei publicá-la ateodendo solicitação de juízes, promotorés e advo
gados do meu Estado, para que eles tivessem acesso às 
infonnações sobre a Lei Eleitoral e não precisassem aguanlar que 
ela fosse publicada por uma editora. No meu Estado, concorri a 
vice-govenlador. Como rotineiramente se fazia uma folliínba com 
as_ sobtas das verbas que possuíamos. foi feita uma folliiuha para 
Dliiil, que _não dis~b.lí, porque sendo eu candidato a vi.c&-govema
dor, ~ minha folhinha constava "Senador Fnmcisco ~oll~berg11, 
Pensei, então, que aquela informação pudesse alé confundir o elei
torado. Vendo que esse movimento êstava num crescendo, fui à 
Gráfica e paguei pelO trabe.Dlo executado. A Gráfica do Senado 
presta setViços a terceiros. Não devo nada à Gráfica, nem devo es
tar partiCipando desse tipo de coisa, a não ser que consideremos o 
uso- da Gráfica urii crime eleitoral generalizado. Li trabe.Ihos do 
nosso Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, pu
blicados pela Gtáfica do Senado. Será que também vamos incluir 
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por mais bem intencionadas que sejam. podem se transformar ram que constando a palavra ''Senador'', isso é propaganda eleito
automaticamente em uma lembrança, em uma promoção pessoaL ra.l? Não é isso. Simplesmente, há muito tempo, tanto a imPrensa 
Ninguém vota em ninguém por ''folhinha'', ninguém vota em nin- comó algumas autoridades, escolheram o Congresso Naciooal para 
guém por cademo. Vi um caderno impresso pelo Senador Ney bode expiatório, ridicularizando-nos, porque consideram que ga
Mara.nhão, no qual. na última página. constavam· os seguintes di- nhamos muito, quando ganhamos muito menos do que outras au
zcn:s: ''Saiba quem pagcu este cademo: este caderno foi pago com toridades. Temos despesas extms que autai.dades de outros 
a verba que o Senado destina aos Srs. Sena~s pam as publica- poderes não têm. O político não fica com o salário s6 pam si, pois 
ções de impre;sos, cartões de Natal, disw:rsos etc. Preferi transfor- tem muitos gastos, como por exemplo: despesas com eleitores po
má-la em cadernos escol.m:t:s pua mostrar ao meu Estado o seu bres que vêm a Brasília para se tratarem. para os quais pagamos 
hino, a sua bandeira, uma parte de sua história, e petri:Utii que o es-- hotel, radiografias e, muitas vezes., até cirurgias. Se essa situaçio 
tudante pobre possa freqüentar as aulas." Fiz cadernos em uma não mudar, no fublro, a pessoa de grande responsabilidade não vai 
certa ocasião, e ~bi cartas da Secretaria de Educação do meu querer ser politico, poxque, por mais que trabalhe, nilo ~ valoriza
Estado, e de várias profesSoras pedindo que eu os -remetessem, do. Podeiil05 at6 ficar umitos dias sem vetar, mais isso não signifi
pmque tinha sido um benefício formidável. Não só porque os ca- ca que não estamos tmbalbando. Ningu~m faz uma avaliação da 
demos estavam caros, e os meninos pobres não pcxl.iam. comprar, importância de assuntos que dependem de diálogos e de acertos. 
mas também pmque tinha uma sfntese da história do meu Estado, Não ficamos em casa; ao contrário, vimós para cá, onde passamós 
a bandeira do meu Estado, o hino do meu Estado, coisas que a~ os a manhi, a tarde e mUitas vezes até parte da noite, sem contar o 
professores leigos do meu Estado não cooheciam. Estava divul- trabalho que fazemos externamente, tentando resolver os proble
gaDdo a 11sergipanidade", como o S_enador Ney Maranhão divul- mas dos nossos Estados. Ninguém vê isso. Hoje, o Congresso Na
gou a "pemambucanidade", digamos assim. Então, acredito que ciona.l é tachado como Deputados e Senadores que só brincam, 
esse trabalho é de utilidade pública. É- ul:nã prestação de contas, e usam o dinheiro públieo e nada fazem. Providências mais sérias já 
prestação de contas não se faz em silêncio. Não é ~vendo e ar- deveriam ter sido tomadas pelas duas Casas, porque, enquanto fi. 
quivando; é escrevendo e mostrando. divulgando para aqueles que car só nessa lengalenga, fiC3.r no discurso, cada um dando sua des
têm interesse em ler, esb.Jdar e acompanhar a trajetóriil daqueles culpa, cada vez mais a imprensa estará usando-nos. Essa é a 
parlamentares em que eles confw.ram, por isso oS elegeran:i, e os realidade. Temos de sentar e ver como fazer as coisas, a fim de 
mandaram para o Congresso Nacional. que, a partir do próximo exercício, que já é este ano, a partir de fe-

v~iro, -~ coisas tomem outro rumo e possamos trabalhar com 
O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado. nobre Senador mais libe!dade. Eu. p0r exemplo. mandei fazer 30 mil calendários. 

Francisco RoUemberg. Qual foi o valor disso? CR$172.200.00. Na moeda amai. não che· 
Realmente, V. Ex• traz dados que refoiçam a nossa- posiçãO ga a R$60,00. E inconcebível pensar que um parlamentar possa ser 

de transparência. Penso que deve ser divulgada toda a relação por prcj.Jdicado porque usou R$60,00 da Gráfica para fazer calendá
classificação dos tipos de publicação que cada um fez; se folhetos, rio. Isso é usar 0 dinheiro f.!Úblico para se promover? Então, qual é 
se boletins. se livros etc. para se acabar, de uma vez por todas, 0 valor de um Senador, se, por RS 60,00, chega a perder o seu car
com essa confusão. 

Humberto Lucena era candidato a governador. E h~via 00 go? Era isso que gostaria de acrescentar às palavras de V. Ex• 
O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, nobre Senado

seu calendário os seguintes dizeres: "O Senador Humberto Lucena n. Como V. Ex• bem pjsse, muitas vezes, somos julgados ausen
envia cumprimentos." tes, qua.Ddo estamos debruçados sobre problemas muito sérios. Eu, 

Gostaria de encerrar meu discurso, Sr. Presidente, Srs. Se- por exetnplo, acabo de receber, para relatar, 0 Projeto de Lei de 
nadores. dizendo que não temos motivos Pa@ ter medo. Anteon- Patenres.lsso vai me obrigara dias e dias de esrudo. para verificar 
tem, fiz um pronunciamento nesta Casa em que mostrava as razões se a orientação seguida está correta, e, se eu faltar às sessões, vão 
jurídicas do porquê da injustiça. d 1 ná 

A sr- Marluce Pinto_ Nobre Colega, v. Ex• me· concede dizer que não estou presente, que estou gazetean o e que o p e . 
rio está vazio. 

um aparte? Não temos do que ter medo. pois quem tem a consciência 
OSR.NEYSUASSUNA-TemV.Ex•apalavra. tranqüila não tem o que temer. Não cometemos crimes algum. 
A Sr" Marluce Pinto - Com relação a esse caso de calen- Também publiquei, no ano passado, o Manual do Prefeito_, repro

dário, eu mesma já cheguei à conclusão de que pegaram um bode duzido pelo Brasil afora, para evitar os lobistas. Foram as publica
expiatório para querer ridicularizar ainda mais a nossa lnstib.liçio. ções mais importantes que ocotreram nos últimos tempos nas duas 
V. Ex• fala que o Senador Humberto Lucena seria candidato a go- Casas. Mais de 60 parlamentares pediram-me autorização para co
vemador- como sabemos -. e. no seu calendário, constava ''Sena- piar esse manual. Repito: não temos por que ter medo. 
dor". O nosso nobre Colega Francisco Rollemberg tam.~ nilo Sr. Presidente, Srs. Senadores, devemos tomar uma atitude 
distribuiu as "folhinhas" que mandara imprimir porque estava es- séria. Gostaria de encerrar lendo o poema "No Caminho com 
crito "Senador'' e S. Ex• conconia pua vice-govemador. Mas isso Maiakovsk.i": 
não é o- que importa para os procuradores regionais porque o meu Na primeira noite eles se aproximam 
calendário- não foi propositadamente --foi i.mprusO ·sem constar e roubam uma flor 
o meu nome. Há a fotografia e a frase: ''Feliz Natal e Próspero do nosso jardim. 
1994". Abaixo da fotografta, uma legenda: 'Que a rpagi.a do Natal E não dizemos nada. 
nos envolva no A:D.o Novo no encanto de cada dia". Em vez de car- Na segunda noite, já não se -~scondem: 
tões de Natal, mandei uma "folhinha", porque naquele Estado, no pisam as flores. 
interior. é difícil a pessoa ter um calendário. E. da mesma maneira, matam nosso cão, 
entraram coo:tra mim, dizendo que isso era propaganda eleitoraL O e não dizemos nada. 

· meu calendário, que faz parte do processo, oem fala no meu nome Até que um dia, 
e muito menos diz que sou Senadora. En.t4o. s6 porque entende- o mais frágil deles 
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entra sozinho em nossa casa, A interconexão rodoviária nas duas áreas, tanto em Cruzei-
rouba-nos a luz, e, ro do Sul, em frente a Pucalpa, como em Brasiléia e Epitaciolân-
conhecendo o nosso medo. dia, em frente a Cobija, e nas proximidades das cidades de 
arranca-nos a voz da garganta. Bolpebra e Inapari, que se encontram em Assis Brasil, constjtt.Ii-se 
E já não podeoÍos dizer nada. em um dos a tos mais importantes para a economia do nosso Esta-
Nós temos de poder dizer! _ do. __ _ 
Era o que eu-únba a dizer, Sr. Presidente. (Mlliio bem!) Creio que, a partir da assinatura do decreto, que permite a-
O SR. ALUÍZIO BEZERRA- Sr. Presidente, peço a pala- implantação das áreas de livre comércio, vamos virar uma das pá-

vra pela ordem. _ ginas mais imporuintes do desenvolvimento da vida econômica do 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - v. -EX· -tei:D- a- meu Estado, o Acre, e, como parte de seu desenvolvimento, avan-

palavra. çar no sentido de viabilizar a ligação rcxloviária do nosso País com 
O SR. ALUÍZIO BEZERRA (PMDB-AC. Pela ordem. o Oceano Pacifico a!Iavés dessas duas vias. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, nos últimos dias do Go- Na área de ~~Héia e Epitàciolândia. temos já um inter· 
vemo Itamar Franco conseguimos sensibilizar Sua -EXcelência, câmbio comercial empírico de certa monta e agora terá, com a im· 
para que assinasse o decreto que regulamenta as áreas de livD' c;o.. plantaç~ das áreas de livre comércio, a legalização da ação 
mércio no meu Estado. Uma delas situa-se na cidade de Cru.zeiro comerCial nessa região Inacrorregional fronteiriça de desenvolvi· 
do Sul, que fica no eixo da BR·364 na ligação com-o Pacífico;_ e a mento. Isso vai permitir acelerai ainda mais uma das rotas turisti· 
outra, oa cidade de Brasiléia e Epitaciolândia. A segunda fica cas mais importantes do nosso Continente, que diz respeito ao 
numa área de fronteira aberta com 0 Peru e a Bolívia. fluxo turistico do nosso País através da região de fronteiriça, em 

Concluímos um trabalho que foí objeto de um px:ojeto de lei CU.z.co. Parte da planície amazônica para os altiplanos, passando 
de autoria da Depuiada Federal Alzira Bezerra. da nossa bancada, por uma das regiões históricas mais importantes do Continente 
que criou as áreas de livre comércio do Estado do Acre. Com are- Sul· Americano, revendo todas as nossas origens pré-colombianas 
gulamentação assinada pelo ex·Presidente Itamar Franco, no últi· concentradás nesses pólos turlsticos, como também o inverso; das 
mo dia 30. completoo·se um trabalbo legislativo da mais alta populações européias, inclusive, que fazem as rotas via Lima e 
importância para a nossa região. viabilizando o intercâmbio ço. descem através de Cuzco para a planicie amazõnica. 
mercial na frontei[<l do Brasil com o Peru, na região de Cruzeiro Considero essa uma importante oota e o será ai.L:da mais, 
do Sul. na conexão da tão falada BR·364. Já na época em_que o com os instrumentos que estamos fornecendo. como a lei de auto
Senador Jooé Samey era Presidente da República, esforços foram ria da Deputada Zilá Bezerra, e o decreto fumado pelo Presidente 
desenvolvidos por nossa bancada e pelo Governo, nO senúdo de Itamar Franco. gue permJte a U:;tplanfação imediata das áreas de li
obter recursos fulanceiros para a viabilização dessa importante ro- vre comércio. Esses são os elementos necessáriOS para a viabiliza
devia. que possibilita a unidade administrativa dõ-Estado, pois Iíga ção dos mecanismos de desenvolvimento no meu Estado, na 
todos os municípios do interior à capital do meu Estado. Além dis· fronteira com esseS dois países. E. mais do que isso, na viabiliza
se, a BR-364 serve como interconexão com o sistema rodoviário ção dessas rolas, que são a BR·311 e a BR·364, ambas tornando 
peruano,_na cidade de Pucalpa. maior cidade peruariã na Região possível o acesso do Brasil ao Oceano Pacífico, at.r-J.v~s_ da primei· 
Ama.zônica, a 130Km. de nossa fronteira, e também viabiliza u~ ra, BR·317, da Bolívia e do Peru; e a segunda, através do Peru 
das mais importantes rotas do Conún~;nte Sul·.Americano, espe- para estreitar, em primeiro plano, o intercâmbio comercial, culbJ· 
cialmente para a nossa economia, pois estabelece a ligação do ral, técnico e científico entre o Brasil e os paises vizinhos da Re
Atlântico com o Pacifico, cortandO a Região Ama:zônici e possibi- gião Arfta.zônica. 
litando o intercâmbio comercial- talvez um·dos mais intensos
da economia brasileira com a dos países vizinhos, bem como o in
tercâmbio dos mercados asiáticos com a costa oeste norte-america· 

A área de livre comércio de Cruzeiro do Sul constitui O mo-
tor de arranque das atividades que ati se concenttam, trazendo be-
nefícíos ·para a população do meu Estado e para o Intercâmbio 
entre o Brasil, o Peru e os países vi.zi.nhos. O mesmO se- dá no OU· 

tro eixo, na área de livre comércio instalada na região -de Brasiléia 
e Epitaciolâ.ndia, onde há uma fronteira aberta Com a Bolívia na 
região de Cobija. Departamento de Pando, impulsionando também 
o mais estreito intercâmbio comercial. Tal in~rcâmbio já existe, 
mas agora criamos as condições legais e apropriadas para o desen· 
volvimento das relações comerciais qUe- fá São piãficida.s entre as 
populações brasileira. boliviana e peruana na região de Brasiléia. 
Epitaciolândia e, do outro lado, na cidade de Cobija, bem como 
nas regiões próximas de ffiapari e Bolpebra. 

Sr. Presidente, este decreto tem. portanto, um papel funda
mental para ajudar a cumprir os anseios da população brasileira 
em relação à interconexão rodoviária e aOs trabalhos que formam. 
em primeira mão, a macrorregião fronteiriça de desenv_Qlvimento 
entre o Brasil, o Peru e a Bolívia através-de nosso Es1.ado. 

Além disso, com a futura v;,;bilização da llR-317 e da BR-
364 como rotas de interligação entre o Brasil. os países vizinhos e 
o Oceano Pacífico, da.r·se--á O aceleramento das relações da nossa 
economia. tanto com os países vizinhos quanto com os mercados 
asiáticos e com aquele que é um dos maL importantes do mundo, 
o dos Estados Unidos, através da costa oeste norte-americana. 

O decreto que trata da implantação das áreas de livte co
mércio foi um dos últimos atos praticados por Itamar Franco na 
qualidade de Presidente da RepúbliCa- e -se constitui num marco 
importante para o nosso Estado como instrumento detonador das 
ligações que estão se processando entre os países vizinhos e o Pa
cífico. Está de parabéns o Presidente Itamar Franco, pela sensibili
dade que teve em fumar o decreto. O Ministro Ciro Gomes. com 
quem tratamos também nos últimos dias da sua administração. 
sensibilizoo.se com os argumentos nossos - meus, da Dep.ltada 
Zilá Bezena, da nossa bancada -- para, naqueles dias, fazer com 
que esse decreto fosse viabilizado, regulamentAndo as áreas de li· 
vre comércio. 

A população do meu Estado se beneficiará. sem dúvida al
guma. dos resultados do desenvolvimento, a partir da implantação 
que se dará írilediatamente, t:razettdo com isso a elevação da quali· 
dade de vida da população da noosa região. do meu Estado, e, mais 
aihda, da Região Norte, a curto prazo, se Deus quiser. 
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A assinanua do decreto pelo Presidente Itamar Franco foi 
um ato da mais alta importância para a nossa região, porquanto a 
partir dele viabiliur-se-á a irilplantação de duas áreas de livreco
mércio, que têm a responsabilidade de estabelecer o primeiro me
canismo de comen:ialização com os nossos vízi.nb.os do Pacífico, 
como um passo avançado na direção da comercialização e da inte
gração através da interconexão rodoviária. 

Era esse o registro que eu tinba a fazer, na tarde de boje, Sr. 
Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - Nilo há mais 
oradores inscritos. - - -- -- -

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguin
te 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LE!JISLA TIVO N" 44, DE 1993 
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VTII, do Regimento Interno) • 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 44, de 1993 (n" 250193 na C1nwa dos Depntados), que aprova 
o ato que renova a permissilo da Rádio Independente Lida. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqü&lcia modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do SuL tendo 

Parecen:s. proferidos em Plenário, em snbstituição à Comis
são de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator. Senador Am:ir Lando, favo-
rável ao projeto; , 

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

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45. DE.l993 

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

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1993 (n• 253/93, na Cimaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada ii Rádio Capinzal Uda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, teudo 

Pareceres. proferidos em Plenário. em Substitllição à Comis
são de Educação. 

-1° pronundamento: Relator. Senador Amir Lando, favo
nl.vel ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à pl'(?POSição. 

-3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 
(lncluido em Ordem do Dia, nos term0o 
do art. 375, VIIL do Regimento Interno) 

Votaçio. em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 46, de 1993 (n°24&'93, na C1nwa dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissio outorgada à. Rá.dio Fraternidade 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusilo sonora em frequência 
modnlada na Cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição à. Comissão 
de Educação: , __ _ 

-1° pronundamento: Relator: Senador Alvaro Pacheco, fa
vorável ao projeto; 

.zo pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro~ pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 4S, DE 1993 

(lneluick; em Ordem do Dia, nos leii!los do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em blmo único, do Projeto de Decreto Legislalivo 
n• 4S, de 1993 (n° 264/93, na Cimaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal d.o Brasil Uda., para 
explorar seiViço de radiodifusilo sonora em frequência modnlada 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator. Senador Áureo 
Mello, em snbstítuição ii Comissão de Eduaaçio: 

-1° pronundamento: favorável ao projeto; 
-1° pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi-

mentos coocementes à proposiçio. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(lneluido em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375., vm. do Regimeiit<ilntemo) 

Votaçio. em tumoúriico, do Projeto-de De<'n.'t,., T ·'i.. i~! • .• 

n• 49, de 1993 (n• 273/93, na C1nwa dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a pennissio da Rádio Litoral Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusilo sonora em freqUência modnlada na Cidade 
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário. em substituiçio à Comis
silo de Educação. 

.. J0 pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, favo
rável ao projeto; 

.]." prooun<iamento: Relator. Senador Ney Maranhão, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1993 

(lneluido em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VTII. do Regimento Interno) 

Votação, em blmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 50, de 1993 (n• 277/93, na C1nwa dos Deputados), que aprova 
o ato que rCnova a outorga deferida ao Sistema Nova Era de eo.. 
municação Ltda., para explorar serviço de tsdiodifusão souora em 
ooda média na Cidade de llorrazópolis, Estado do Paraná. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
José Eduardo, em substituição à Comissão de Educação. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

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

Votação, em blmo único, do Projeto de Decreto Legislalivo 
n• 52, de 1993 (n" 246'93, na C1nwa dos Depntados), que aprova 
o alo que renova a concessão ootorgada à Rádio Gtande Lago 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonma em onda média 
na Cidade de Santa Helena, Estado do Parauá, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário. em substitui ... 
ção à Comissilo de Educação: 

-1° pronundamento: Relator. Senador Ney Maranhão; 

-2° pronuodamento: Relator: Senador Affonso Camargo, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 
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-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(lncluldo em Oitlem do Dia nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento In"'mo) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 55, de 1993 (n• 'UJ7/93, 114 amam dos Depuiados), que aprova 
o ato que renova a concessio outorgada l Paqueá Empn:endimen· 
tos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
m6dia JJA Cidade de Floriano, ES!ado do Piaul ~ 

Parecer favoráve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhilo, em substituição à Comissão de Educação. _,_ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"7,DE 1994 
(lncluldo em Oitlem do Dia nos termos do 

art. 375, Vlll, do Regimento ln~) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 7, de 1994 (n• 308/93, JJA amam dos DOJ'lladoo), que aprova o 
ato que t<:nova a oototga deferida à Rádio Culbna de Timb6 Ltda, 
para explorar serviço de radiodifusão sonom em onda média na ci
dade de Tunb6, Estado de Santa Catarina, "'ndo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meiia. Filho, em substituição à Comissão de Educação. 

-lO-
PROJETO DE-DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termOs do · 
art. 375, Vlll. do Regimento !n"'rno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 9, de 1994 (n° 301/93, na Câmara dos Depulados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda... 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
silo) na Cidade de Santarém, Estado do Parâ, tendo 

Parecer favoráveL proferido em Plenário. Relator:. Senador 
Dírceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação. 

-li-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 10, DE 1994 

(lncluido em Ordem do Dia nos ~os do 
art. 375, Vlll, do Regimento ln"'mo) 

Votação, eoi turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 10, de 1994 (n" 297/93, na Câmara dos OeputadGs), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
executar setviço de radiodifusão sonora em freqúência mcxlulada, 
com fms exclusivamente educativos. na Cidade de Movo Ha.rnPur
go, Estado do Rio Grande do Sul. tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Piená:Oo, ein substitlli
ção à Comissão de Educação. 

-1° pronuncíamento: Relator. Senador João Françã. favo
rável ao projeto; ~ 

-2• pronunciamento: Relator: Senador Meíra Filho. pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proJX>sição. 

-12-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" I I, DE 1994 

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

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• II, de 1994 (n• 265193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à S.A. Rádio Verdes Ma
res. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada na Cidade de Fortaleza. Estado do Ceará. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Cameiro, em substituição à Comissão de Educação. 

-13-
PROJETO DE QECRETO LEGISLATIVO W 12, DE I 994 

(IncluídO em Onlem do Día nOs termos do 
art. 375, vm. do Regimento Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 12, de 1994 (n• 319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundaçilo Cultural Cruzeiro do Sul 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência [llcdu
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

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

-1° proounáameoto: favorável-ao projeto; 
-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e pror...edi~ 

mentos concernentes à proposição. 

-14-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 18, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do ProjelO de Decreto Legislativo 
n• 18, de 1994 (n• 252/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Araguaia Lt<la. 
para explorar setviço de radiodifusão sonma em onda média na 
Cidade de Araguaíoa. Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relaloi: Senador 
Carlos Patrocfuio, em substituição à Comissão de Educ_ação. 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 19. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento ln"'mo) 

Votação,_ em rumo único; do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 19, de 1994 (n• 254193. na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à 1V Tocantins Ltda.. para 
explorai serviço de radiodifusão de sons- e-imagens (televisão) na 
Cidade de Anápclis. Estado de Goiãs, "'ndo 

Parecer favorável, proferido em Plenãrio. Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Edu~ção. 

-16-
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TÍVO N" 23, DE 1994 

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

Votação. em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 23. de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão oUtorgã.da i~ádio Montanhês de 
Botelhos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cídade de Botelbos, Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favoráv:el, proferido em Plenãrio, Relator: Senador 
Henrique Almeida. em substiblição à Comissão de Educação. 

-17-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 24, DE 1994 

(Em regime de urgência. nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento In"'mo) 

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 24. de 1994 (n• 328193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação de Ensino Superior- do 
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Vale do SaJXJcaí para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada. com fms exclusivamente educativos. na ci
dade de Pouso Alegre., Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Lucídio Portella, em substiruição à Comissão de Ed!Jcação. 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 62, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tei:i:nos do 
art. 375, VIU. do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n" 62, de 1993 (n" 268/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Vila Real Ltda., para explorar senriço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. (De· 
pendendo de parecer da Comissão de Educação) 

-19-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"64, DE 1993 

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

Discussão. em turno úniCO, do Projeto de Decreto Legislati
vo n" 64, de 1993 (n" 275/93, na Câmara dos DePutados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Emissora Paranaense S/ A para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na Cidade de Londrina, Estado do Pa
raná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-20- ~ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 69, DE 1993 
(fucluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIU, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n" 69, de 1993 (n" 313/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mariana Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Jjducação) 

-21-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 8, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia. nos ieim.os -do 
art. 375, vm. do Regimento Intemo) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n" 8, de 1994 (n" 303/93, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outõrgada à Rádio Cultura de 
Paulo Afonso Uda .• para explorar sezviço de mdicxiifusão sonora 
em freqüência inodulada na cidade de Paulo Afonso, Estado da 
Bahia (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-22-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 20, DE 1994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n" 20, de 1994 (n• 266/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Nova Terra 
de Radiodifusão Lida., alllalmente denominada Rede Fênix de Co
municação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonOra em 
freqüência modulada na Cidade de São José dos Pinhais, Estado 
do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-23-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1994 

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

Discussão, e0:x turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n" 21, de 1994 (n" 292193, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão da FM Rádio Independente 
de Areoverde Uda., para explorar serviÇ<l de radiodifusãO son""' 
em freqüência modulada na Cidade de Axcoverde, Estado de Per
nambuco; (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-24-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 26, DE 1994 

(Incluido em Ordem do Dia nos termos: do 
art. 375, VTIL paiágrafo único, do Regimento Interno) 

DisCUssãO. e.i:n -turno úniCo, do Projeto de Decreto Legislati
vo n" 26, de 1994 (n" 344/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Campos Dourados 
FM Ltda. pua explorar serviço de radiodifusão sonora em fre.. 
qüência modulada na Cidade de Medianeila, Estado do Paraná. 
(Dependendo de ~da Comissão de Educação) 

-25-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 39, DE 1994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto I .~·gi-.;fati

vo n" 39, de 1994 (n" 296/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Serra Negra FM 
Ltda., para explorar serviço de radicxiifusão sonora_em freqüência 
modulada na Cidade de Aherosa. Estado de Minas Gerais. (De~ 
pendendo de parecer da Comissão de Educação) 

-26-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1994 

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

Y;otação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 45, de 1994 (n" 2'2:Jl92, n~ Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo Ortográfico da Ungua Portuguesa, assinado em 
Lisboa, em 16 de dezembro de 1990. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Josapbat Marinho. em substituição à Comissão de Rdações Exte. 
riores e Defesa NacionaL 

~27-

SUBS1TI1JI1VO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI 
DO SENADO N" 179, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos lei't110S do 
art. 336. ''b", do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Substítutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n" 179, de 1990 (n" 202191, naquela 
Casa), de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dis
põe sobre o regime de prestação de seiViços públicos pela iniciati· 
va privada. previSto no art. 175 da Constituição. e regula a 
concessão de obra pública. tendo 

- Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador José Fo
gaça. em substilllição ils Comissões de Constituição. Justiça e c;: . 
dadania e de Assuntos Econômicos. favorável ao Substitutivo da 
Câmara, com requerimentos que apresenta. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Serv~ de ln· 
fra-Estrutura) 
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-28-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 117. DE 1994 

(Incluído em ordem do Dia nos temios do 
art. 336, "b", do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
117, de 1994 (n• 4.151/93. na Casa de origem), que altera disposi
tivos do Decreto-Lei n' '1:27, de 28 de fevereiro de 1967. 

(Dependendo de pa=:eieS das Comissões de Assuntos So
ciais e de Serviços de Infra-Estrutura) 

-211-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 136, DE 1994 

(Incluído em ()Idem do Dia nos termos dO 
art. 336, ''b", do Regimento Interno) 

Discussão, em rumo único, do Projeto de Lei da Câmara D0 

136, de 1994 (n' 4.801/94, na Cssa de erigem), que cria e II3DSfor
ma, no quadro pemaanente de pessoa da Sectetaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6• Região, os cargos que menciona-e dá 
outras providências. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadonia) 

-30-
PROJETO DE LEI DO SENADO W!IO, DE 1994 

-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art.·336, "b", do Regimento Interno) 

DisCUssão, em turno único, do Projeto de Lei do SeDado n° 
90. de 1994-Comp1emenun-, de autoria do Senador Ney Maranhão, 
que acrescenta dispositivo ao Código Eleitoral, a fim de permitir a 
ação rescisória em casõs de inelegibilidade. (Dependendo de Pare
cer da Comissão de Constituição, Justiça e Cldad11Dia) 

-31-
0FÍCJO W S/72. DE 1994 

(Em regin:le de urgência, nos termos do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Oficio n• Sn2. de 1994, do Senhor P=idente do Banco 
Central, encaminhando ao Senado Federal soticitação do Governo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letxas 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFI'P, destina
das à liquidação de precalórios judiciais. (Dependendo de parecer 
da Comissão de assuntos Econômico.s) 

-32-
PROJETO DE RESOLUÇÃO W 1'1:2, DE 1993 

(Em regime de urgência nos termos do 
art. 336, "c". do Regimento lntemo) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Resolução D0 

94. de 1994) 
DiSCUsSão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 122. 

de 1993, de autoria do Senador Marc:o Maciel., que cria a Comis
são de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres das Co
missões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora) 

-33~ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 94, DE 1994 
(Em regime de urgência nos termos do 

an. 336. "c", do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto coril o Projeto de Resolução n° 

122. de 1993) 
Discussão. em turno único, do Projeto de Resolução n° 94. 

de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge, que altera o Regi-

mente Interno do Senado Fedem.l. transformando a Comissão de 
Educação em ComissiO de Educação. Ciência e Tecnologia. (De
pendendo de paree=s das Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e Diretora) 

-34-
PROJETO DELEIDACÂMARAW !Sl,DE 1992 

(Incluído em ()Idem do Dia nos termos do 
art. 172, I. do Regimento lntemo) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmaia n• 
151, de 1992 (n' I.OOZ. na Casa de origem), que dispõe sobre a ex
tinção da oonlribuição sindical a que se referem os arts. 578 a 591 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n° 5.452, de 1° de maio de 1943 e dá outras providências. tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator. Senadoc Eduardo 
Suplicy. favorá.vel ao Projeto, com emendas n~ 1 e 2, que apre
senta, em substituição à Comissão de Assuntos Sodals. 

(Dependendo de pareeer sobre a emenda n' 3, de Plenário) 

-35-
PROJETO DE LEI DO SENADO N-232, DE 1991 

(lnclu!do em ()Idem do Dia nos termos do 
art. 254, parágrafo único. do Regimento Intemo) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n' 
232. de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que autori
za o Poder Executivo a defmir as terras indispensáveis à p=erva
ção ambiental, iDtegeantes doo bens da União e dos Estados, na 
forma do art. 23, VI e vn. combinado com o art. 24, VI, da Cons
tituição Federal, tendo 

Parecer contrário, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ronan Tito, eiD substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

-36-
PROJETO DELE! DO SENADO N" 11. DE 1994 

-COMPLEMENTAR 

DisCússão. em turnO úniCO. do ProjetO de Lei do Senado n° 
11, de 1994-Complementar. de autoria do Senador Marco Maciel. 
que dispõe sobre forites de recursos do Fundo de Apoio ao ~en
volv~nto Social- FAS, e dá outras providências,tendo 

Parecer sob n° 227. de 1994 da Comissão de 
- Assuntos Econômicos, favorável ao Projeto com emen

das 1 e 2-CAE, que apresenta. 

-37-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 73, DE 1991 

(Incluído em Orden{-do Dia nOs teiTnõSdo
ait. 171, L do Regimento ln temo) 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre 
isenção do imposto de renda para bolsas de estudos de médicos re
sidentes e remuneração de estudantes em estágio para complemen
tação de esrudos upiversitários. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assunto_s Econômicos) 

-38-
MENSAGEM N'314. DE 1994 

Escolha de AutOridade 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do art. 281 do Regimento Interno) 

--Discussão, em turno único. do Parecer n° 237. de 1994. da 
Comissão de Constiruição. Justiça e Cidadania sObre a Mensagem 
n• 314. de 1994 (n• 899/94, na origem), de 24 de outubm do commte 
ano, pela qual o Senha: Presidente da República submete à de!ibern
ção do Senado a escolha do Senhor VALDIR RIGHEITO, para exer
cer o cargo de Ministro Togado do Tribunal Superior do Trabalho. 
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-39-
MENSAGEM N° 349. DE 1994 

Escolha de Autoridade 
(Indu1do em Ordem do Dia nos termos do 

art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Parecer n° 236. de i 994, da 
ComiSsão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
D0 349. de 1994 (n° 991/94. na origem), de li de junho do commte 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibe~ 
ração do Senado a escolha do Senhor EDSON RODRIGUES· 
CHAVES para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho 
Administrativo -de Defesa Econômica. 

-40-
MENSAGEM N" 372, DE 1994 

.Escolha de Autoridade 

Discussão, cm lumo úuko, do Parecer n° 311, de 1994. da 
Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem D0 372, de 
1994 (n° 1.093/94. na origem), de I 0 de dezembro de 1994. pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Edgard Lincoln de Proença Rosa. 
para ocupar um dos cargos de Conselheiro Administrativo de De~ 
fesa Econômica. -- -

-41-
MENSAGEM N" 393, DE 1994 

Escolha de Autoridade 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do· 

art. 281 do Regimento Interno) 
Discussão, em turno único. do Parecer n° 33_0_,_ de !994, da 

Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem n° 393, de 
1994 (n° 1.186/94. na origem), de 21 de dezembro-do conente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete ã delibe
ração do Senado a escolha do Senhor FRANCISCO LAF AIETE 
DE PÁDUA LOPES. para exercer o cargo de Diretor do Banco 
Central do Brasil. 

-42-
MENSAGEM N" 102. DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Conússão de rela
ções Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 102. de 
1994 (n° 135/94. na origem), de 21 de fevereiro de !994, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Sena
do o nome do Senhor Ronald Leslie Moraes Small, Ministro de 
Prime-ira Classe da Carreira de Diploma, pan, cumulativamente 
com a função de Embaixador do Brasil junto -à Comunidade_ da 
Austrália, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ã Nova 
Zelândia. 

-43-
MENSAGEM N° 178, DE 1994 

Escolha de Cbefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa nacional sobre a Mensagem D0 178, de 
1994 (n° 325/94, na origem), de 26 de abril de 1994, pela qual o 
Senhor Presidente 9a República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor Bernardo de Azevedo Brito, Ministro de Pri
meira Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulatívamente 
com a função de Embaixador do Brasil junto ã República da Fin
lândia. exerc-er a função de Embaixador do Brasil junto à Repúbli
cada Estónia. 

-44-
MENSAGEM N" 192. DE 1994 

Escolha de OJ.efe de Missão Diplomática 

DiscUssão, em turno único, do Parecer da Comissào de Re
lações Exteriores e. Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 192. de 
1994 (n° 375/94. na origem), de 23 de maio de 1994. pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do S_enado 
o come do Senhor Bernardo Pericás Neto, Ministro de Primeira 
Classe da Carreirn de Diplomata, para, cumulativamente com a 
função de Embaixador do Brasil junto aq Reino da Bélgica, exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto ao Grão Ducado de 
Luxemburgo. 

-45-
MENSAGEM N" 225. DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
b~õcs Exteriores- e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 225, dC 
1994 (n° 447/94, na origem), através da qual o Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado a escolha do nome do 
Senhor João Tabajara·de Oliveira.. Ministro de Primeim. Classe da 
Carreira de Diplomata. para, exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República de CingapiJra. 

-46-
MENSAGEM N" 257, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 257. de 
1994 (n° 527/94, na origem), pela qual o Senhor fusidente daRe
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Jorge 

Sal"""lli Júnior, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Di
plomata. para, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
Rej>lblica do Senegal. 

-47-
MENSAGEM N" 264, DE 1994 

Escolha de Olefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 264. de 
1994 (n° 552/94, na origem), de 15 de julho de 1994, pela qual o 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome 
do Senhor João Augusto de Médicis. Ministro de Primeira Classe 
da Carreira de Diplomata~ para, cumulativamente, com a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Popular da China. exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à Mongólia. 

-48-
MENSAGEM N" 274, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores c Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 274, de 
1994 (n° 603/94, na origem), de 3 de agosto de 1994, pela qual o 
Senhor fusidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor Paulo Monteiro Lima, Ministro de Primeira 
Classe. da Carreira de Diplomata, pll'3, cumulativamente com a 
funçio de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Tailândia, 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino do Cam
boja. 

-49-
MENSAGEM N" 278, DE 1994 

Escolba de Chefe de Missão Diplomática 
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Discussão. em turno únicõ~ do Parecer da Comissão de. Re
lações Exteriores e Defesa_ Nacional sobre_ a Mensagem n° 278. de 
1994 (n• 643194, na origem~ através dá qual o Presidellle da Re· 
pública submete à deliberação do Senado o nome da Senhora Vera 
Pedrosa Martins de Almeida, Ministta de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata. para, exercer a função de Embaixadora do 
Brasil junto ao Reino dos Pafse_s Baixos. 

-50-
MENSAGEM N"299,DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 299, de 
1994 (n• 727194, na origem), de 6 de setembro de 1994, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Sena
do o nome do Senhor Ronald Leslie Moraes Small, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, pom. cumnlativamellle 
com a função de Embaixador do Bnsil jUnto ii Comunidade da 
AUstrália, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto a Papua 
Nova Guiné. ------ - - ---- - - -

-51-
MENSAGEM N" 300, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tomo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 300, de 
1994 (n• 728194, na origem). de 6 de setembro de 1994, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à delibeiaçio do Sena
do o nome do Senhor Carlos Eduardo de Affonseca Alves de Sou· 
za, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, palll. 

cumulativamente, com a função de Embaixador do Brasil junto à 
Confederação Suíça, exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto ao Principado de Liccbtensteio. 

-52-
MENSAGEM N" 302, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussã.o, eni turno único. do Pilrecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 302. de 
1994 (n• 804194, na origem), de 29 de setembro de 1994, pelo. qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Sena
do o nome do Senhor Luiz- Felipe de La Tone Benítez Teixeira 
Soares, Ministro de Primeira Classe da Carreira <!e Diplomata, 
para, cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil jun
to ao Reino da Suécia, exercer a- função de Embaixador do Brasil 
junto à República da Letõnia. 

-53-
MENSAGEM N" 310, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Disalssão. em rumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e- Defesa Nacional sobre a Mensagem o0 310, de 
1994 (n• 891/94, na origem), atrav6s da qual o Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Sér· 
gio Damasceno Vieú:a, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata. para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República da Guatemala. 

-54-
MENSAGEM N" 311, DE 1994 

Escolha de Cl:iefe de Missão Diplomática 

Discuss!o. em rumo único; do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 311. de 

1994 (n• 892/94, na origem), através da qual o Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Car
los Alliedo Pinto da Silva, Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata. paill exen:er a função de Embaixador do 
Brasil junto a Bar!Jiidos. 

-55-
MENSAGEM N" 312, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

--- Discussão, em blmo 6nico, do Parecer da Comissão de Re· 
1ações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 312, de 
1994 (n• 893/94, na origem). através da qual o Presidente daRe· 
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Cláu
dio Maria Heurique do Couto Lyra, Ministro de Segunda Classe, 
da Carreira de Diplomata, pom, exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Coopentivista da Guiana. 

-56-
MENSAGEM N" 313, DE 1994 

Escolha de Cl:iefe de Missão DiplomMica 

DÍscussão, em turrio único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Dêfesa Nacional sobre a Mensagem n° 313, de 
1994 (n• 894'94, na origem~ pela qual o Senhor Presidente da Re· 
pública submete ii deliberação do Senado o nome do Senhor Jadiel 
Ferreira de Oliveira, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata. paill exercer a função de Embaixador do B=il junto à 
República da Indonésia. 

-57-
MENSAGEM N" 316, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Pamcer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 316, de 
1994 (n• 908194, na origem). pelo. qual o Senhor Presidente da Re
pt!blica submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Ru
bens Ricupero, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixadora do Brasil junto à 
República Italiana. 

-58-
MENSAGEM N" 345. DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re

lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 345, de 
1994 (n• 963/94, na origem). pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado<> nome do Senhor Anto
nio Carlos Diniz de Andrada, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata. paill exen::er a função de Embaixador do 
Bnsil junto à República do Zimbábue. 

-59-
MENSAGEM N" 359, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno únicO.- do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriõres-eDefesa Nacional sobre a Mensagem n° 359, de 
1994 (n• !.037194, na origem). de 22 de novembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor Geraldo AlTonso Muzzi. Ministro de 
Segunda Classe da Carreira de Diplomata. paill exercer a função 
de Embaixador do B=il junto à República da Nigéria. 

-60-
MENSAGEM N• 370, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re-
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lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a ~ensagem n° 370, de 
1994 (n• 1.085/94, na origem), de 30 de novembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor Carlos Augusto Rego Santos Neves, 
Ministro de Primeira Classe da Carrei:i'a de Diplomata, para, cumu· 
lativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto aos Esta· 
dos Unidos Mexicanos. exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto a Belize. 

-61-
MENSAGEM N" 375, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

DisCussão, em tumó-Uri.ico:~OO Parecer da ComisSão de Re· 
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 315, de 
1994 (n• !.II S/94, na origem). de 6 àe dezem6ro de I 994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete ã deliberação do 
Senado o nome do Senhor José Nogueira Filho, Ministro de Pri
meira Classe da Carreira de Diplomata, para cumulativamente com 

2. função de Embaixador do Brasil junto ã República de Cuba, 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Antigua e Barbu
da. 

-62-
MENSAGEM N" 390, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão. em turno único, do Parecer da Comissão de Re· 
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 390, de 
1994 (n• !.162/94, na origem), de 15 de dezembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor Celso Luiz Nunes Amorim, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de EmbaixadO!', Chefe da Missào do Bl11Sil junto às Nações Uni
das. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Eslá encerrada a 
sessão. 

(Levanta·se a .re.ssdo às 17h10min.) 

Ata 213 Sessão, em 6 de janeirQ de 1995 
II a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 
ÀS 9 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA

DORES: 
(.bagas Rodrigues- Francisco RoUemberg- Pedro Teixeira 

- V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lisla de pre
sença acusa o comparecimento de 4 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. (0 Secretário proCederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 
EXPEDIENTE 

AVlSOS 
DO MINISTRO DA FAZENDA 

N° 1.839/94, de 28 de dezembro último, encaminhando in
formações sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 678. 
de 1994, de autoria do Senador Gilberto Miranda; e 

~ 1.869/94, de 30 de dezembro último. enGaminhando in
formações sobre quesitos constantes do Requerimento n° 684. de 
1994. de autoria do Moisés Abtão. 

As infOIID.ições foram encaminhadas, em cópias, 
aos requerentes. 

Os requerimentOs Vão ao ArquivO: 

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

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secre-
tário. 

É lida a seguinte 

Brasília (DF), 5 de janeiro de 1995 

Exm0 Sr.-
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Em face da honrosa comunicação de V. Ex•, convocando

me para assumir a cadeira como primeiro sUplente do ex-Se~ 
ALMIR GABRIEL, eleito e empossado Governador do Estado do 

~ará, venho comunicar·lhe do meu impedimento em decorrência 
de ter assumido Do dia- 4 de outubro de 1988 o cargo de Conselhei
ro do Tribunal de Contas dos Municípios do Eslado do Pará. 

Apraz-me apresentar· lhe meus protestos de respeito e consi
deração. 

Atenciosamente,- Vicente de Paula Queiroz. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A comunica· 
ção lida vai à p1blicação. 

A Presidência tomará as proVidências necessárias à convo
cação do segundo suplente. 

A Presidência recebeu o Aviso n° 747, de 1994. de 22 de 
dezembro último. da Presidente do Tribunal de Contas da União, 
encaminhando cópia da Decisão Normativa n° 764/94, daquela 
Corte. que ,;ftxa, para o exercício de 1995. os coeficientes a serem 
utilizados no cálrulo das quotas para a distribuição dos recursos 
dos Fundos de Participação prev-istos- Iio art. 159, I, a, b e c da 
Constituição Federal e da Reserva instituída pelo Decreto-lei n" 
I.SS I. de 27 de agosto de 198 1". 

A matéria será encaminhada à Comissão de Assuntos Eco
nômicos e à Comissão Mista de Planos. Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Há oradores 
inscritos. 

O SR. V ALMIR CAMPELO -Sr. Presidente, peço a pa· 
lavra, pela ordem. como Líder do PTB. para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem a pala· 
vra o nobre Senador V alm.ir Campelo, para uma comunicação. 

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. CoDJ<) Uder. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn e 
Srs. Senadores, quero apenas faz.er um registro para que fique es
clarecido que estive presente nas duas últimas sessões e votei a in· 
dicação para Presidente do Banco Central. 

Infelizmente, o Jornal do Brasil de ontem anelou meu 
nome entre os SenadoreS que estavam obstruindo a sessão de quar
ta-feira. 

Imaginei que fosse um engano do jornaL Não fiz sequer 
considerações sobre o assunto em plenário, em respeito ao joril-al. 
Mas. para minha surpresa, em editorial de hoje, o mesmo jornal in
siste em relacionar meu nome entre os Senadores_ que estão obs-
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truindo a sessãO para votação da indicação do Presidente do Banco 
Central. 

Lamentavelmente, o jornal engana~ se mais uma vez. Gosta
ria de deixar claro que votei tanto na quarta quanto na quinta- feira 
pela aprovação do nome de Pérsio Arida para a Presidência do 
Banco Central. Infelizmente, o Jornal do Brasil ainda inclui meu 
nome hoje. com tons pejorativos, num editorial de um veículo de 
grande circulação nacional. É lamenlável quC os jornalistas que 
cobrem assuntos do Congresso Nacional não se inteirem do que 
aoJntece nesta Casa. 

Queria registrar esse fato e pedir à direção do jomal que 
faça os reparos necessários para que a minha imagem não fique 
prejudicada perante a opinião pública. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O registro de 
v. Ex a constará dos Anais para os fms devidos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP-DF. Pronuncia o seguinte 

discurso.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, declaradamente, 
adorei uma postura, nesses últimos dias, contrária-à Obtenção do 
quorum pretendido pelo Governo para apreciação do nome do Sr. 
Pérsio Arida, indicado para o Banco Central, e de outros Embaixa
dores. já aprovados pela Comissão de Relações Exteriores, entre 
os quais o ex-Chanceler Celso Amorim, designado para a ONU. 

Assevere:"i, durante as minhas argumentações, que ·o fazia 
porque o Partido ao qual pertenço e por cuja Liderança atualmente 
sou o reSJXlnsável no Senado Federal- em decorrência de viagem 
oficial do Líder, Senador Irapuan Costa Júnior, à Croácia- é um 
Partido que está sendo marginalizado, discriminado pelo Presiden
te da República e pelos Partidos que lhe dão sustentação. 

Por conseguinte. não tínhamos n_enhuUI dever, nenhuma ob
rigação, não obstante reconhecermos que os problemas nacionais 
são altamente importantes, de curvani:Io-nos a imposições, a deter
minações. Creio que politica é qUestão de diálogo. 

Não tenho nenhuma pretensão individual. nem meu Partido 
reu·.-.iu-se poso.dando cambalachos ou trocas. Tenho uma postura, 
que é a da valorização da classe política. Via de conseqüência., não 
podia concordar- e continuo não concordando- que a Presidência 
da República deixe o Senado Federal à margem do diálogo, não 
designando, nem que seja para um mandato t~pão - Se p.ldésse
mos intitular assim - um líder para conversar, para dialogal·, para 
tratar em alto nível, e não no nível do temor, não no nível da impO
sição. como acontece boje quandp o Senhor Presidente da Repú
blica vem dizer que está initado com o boicote a PérsiO Arida 00 
Senado. · 

Nós é que estamos irritados com o Presidente da República, 
que saiu desta Casa e não se digna sequer a ter um represenlante 
para um diálogo maduro. Não me reftro a diálogo de café, diálogo 
de corredores. mas diálogo claro, para que fiquem acertados os po
sicionamentos, os espaços. as responsabilidades de cada um. Nós 
não somos pau-mandado de quem quer que seja. Não podemos 
compreender que o..Partido que clã sustentação ao Governo venha 
aqui - muitas vezes no sentido de fazer média com a imprensa e 
sair-se bem dessa situação constrangedora- querer nos compelir a 
violentar os nossos princípios. Nós também temos os nossos prin
cípios. 

Há Senadores aqui que pensam que o Presidente desta Casa 
não pode ser o bode expiatórid desses tristes episódios. Participei 
da CPW e vi que os Uderes. entres eles Mauro Benevides e ou
tros. eram os atingidos. porque o propósito era o de atingir a Insti· 
tuição. 

Essa reação é justa. Essa reação é legítima:. Essa reação tem 
que ser respeitada pelos nossos próprios Pares. Não pode vir aqui, 
por exemplo, o Senador Pedro Simon e declarnr que o Senador Al-

fredo Campos esculhambou toda a sibJação e que S. Ex•, Alfredo 
Campos- Senador igual ao Sr. Pedro Simon- é __ mestre em criar 
problemas. Que o Sr. Pedro Simon queira atvorar-se em Líder do 
ab..lal Governo é justo, dizem até que o Senador deseja continuar 
no cargo- espero-que S. Ex• esteja ouvindo meu pronunciamento. 

- Porque é melhor que esteja aqui piua dialogarmos frente a frente-. 
mas não é legítimo que queira expor à execração pública colegas 
que têm uma postura declarnda. O que esses Parlamentares preten
dem na verdade? Ninguém quer fazer cambalacbo. muito menos 
desejam fazer chantagem. Cbantagem é algo que se faz em troca 
de favores ou de dinheiro ou de _outras coisas. Aqui está-se queren
do que as med.idas preconizadas para o Presidente desta Casa -
pois elas têm um endereço certo, ou seja, denegrir a classe política 
- sejam estendidas a outros _tantos. Deseja:rrioS também que a Câ-
-~-~ Deputados não engavete processos, não engavete a apre-
-ciaÇão da matéria, eXpondo o Senado Federal a uma situação de 
constrangimento. 

Eu disse aqui. na: última assentada. que eu voltava para de
fender, com emoção. com vigor. com ardor. esta Instituição. o Se
nado Federn.l, a qual pertenço eventualmente até o fmal do mês. 
Não posso concordar que alguns. Senadores, mestres em querer 
aparecer para a mídiâ, para a imprensa, contribuam para desmere~ 
cera Casa. 

O Jornal do Brasil de boje publica,. entre outras coisas, no 
editorial, asseverando que os Senadores que ele nomeia - "os 
chantagistas- veja V. Ex•- se pavoneavam". Adiante diz que o 
Brasil "é o desses Senadores dos grotões, que se elegem para enri
quecer. se cevam no cambalacho e pretendem demonstrar· que o 
Brasil não vai, não pode. não deve mudat'. Lá na frente, mais gra
ve: -''Evidentemente., se a CPI do Orçamento tivesse levado a faxi
nã que pronieteu às últimas conseqUências, essa súdã-de ãtraVes- -
sadores seria hoje bem mais reduzida." E para finalizar. diz ele: 
''Isso bldo é um escárnio, uma vergonha, uma afronta cometida 
pelo pior segmento de uma das piores representações que já passa
ram pelo Senado Federal."' 

Trabalhei em jornal muito tempO. Sei que existe alguém por 
trás desses editoriais. Não conheço o caráter dessa pessoa. não sei 
se ela t~mJ. mais virtudes do que os colegas do Senado FederaL Não 
vejo bÓje aqui nem o Senador Eduardo Suplicy nem o Senador Pe
dro Simon para defender a dignidade dos seus Colegas. que toma
ram uma posição convictos de que esse é o caminho adequado, e 
estão pagando caro por isso. É uma postura digna de coragem. é 
um re:sgace até do mandato de Senador. que não se curva à impren

--sa, Dão se curva à imposição de quem quer que seja. 
Sr. Presidente, louvo os Srs. Senadores pela sua convicção 

de que não podem votar amedrontados, compelidos. Eu, pelo me
nos, do PP, continuo dizendo que, se estamos afastados do Gover
no. não temos nenhuma obrigação de correr aqui, puxados pelos 
braços, para atender a interesse de meia dúzia. Acima disso, temos 
a nossa convicção, estamos presentes e não comungamos nem 
com os Srs. Senadores nem com alguns jornalistas que querem de· 
negrir. com mentiras e falácias, a bonra de homens de valor. 

Dizem que sou um daqueles que estariam sendo processa
dos pelo uso da Gráfica. Na falta do que fazer, para se estribar e 
dar uma moldura de pseudoverdade, mentem, caluniam, inventam. 
Não estou, não. E não me desonraria se tivesse usado a Gráfica 
nos termos em que todos a usavam. Não me envergonharia. Usaria 
porque essa era uma netma; não faria cOmo o Uder do PT na· câ
mara. Sr. José Forb.Inati, que mandou fazer e não usou. Pior ainda, 
mandou fazer e não usou. Isto é mais grave: não assUniiU. E houve 
outros: Cbico Vigilante, Mari8 Lauri, os petiSias de Brasíliã:, D.a 
gráfica local. 

Que mundo é esse? ESse é -um inuiidO de failsaíS:mó, bipo-
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ou na Babia. um professor de História que o faça.. Então. o que 
OCOITe? Os estudantes não têm a menor idéia, não conhecem a 
bandeira, o simbolo do seu Estado, a história da sua fundação, da 
conquista do seu território, nem as figuras eminentes que conquis
taram e consolidaram a autonomia do seu Estado. 

Fiz Um caderno, em cuja capa estava impressa a bandeira de 
Sergipe, o Hino do Estado, o Hino à Bandeira e. na contracapa. 
uma síntese da história do meu Estado. Recebi, da Secretaria de 
Educação, elogios e, do Conselho Estadual de Educação, por una
nimidade, um voto de louvor por essa iniciativa. Felicitaram-me 
por divulgar, ent:re os esrudantes de Sergipe. um pouco da história 
do nosso Estado. 

Vejam. Srs. Senadores, este cidadão, cujo propósito único 
foi melhorar a qualidade de ensino, dando ao eswdante sergipano 
um pooco de conhecimento da sua própria história. deixa. amargu
rado, a Casa que procurou honrar. Sempre tive um comportamento 
retilíneo, neuroticamente retilíneo, e saio com o meu nome nas 
manchetes dos jornais, como sendo um daqueles que usaram inde
vidamente a Gráfica do Senado. Tive um compcrtameD.to dentro 
do que me permitiu a própria estrubJ:ra. funcional desta Casa;. nada 
fiz que ela não me permitisse. Acredito, inclusive, Srs. Senadores, 
que, se a má-fé não fosse tão intensa. nenhum dos senhores estaria 
passando por esse dissabor agora. porque não cabe a nenhum de 
nós mandar fazer: cabe-nos tão-somente solicitar à Casa, como 
Instituição: que autOrize. Portanto. é ela que deveria estar respon
dendo por que pennite aos seus membros fazer uso da sua Gráfica 
dessa maneira. 

Essa questão foi muito bem explicada com uma pergunta: 
quando o Governado Mário Covas prestava um esclarecimento 
num programa do Boris Casoy, disse: 'Mandei fazer e distribuí, no 
meu Estado, a Lei Eleitoral. E por que não fazê-lo? Eu tinha que 
orientar os meus Companheiros de partido; tinha que orientar a 
Justiça do meu Estado. E, afinal de contas, para que serve a Grá.(i
ca do Sen&.do"? 

Ora. Srs. Senadores, a partir daquele raciocínio obtuso que 
boje se procura desenvolver parn. se incriminar quem não Cometeu 
neoh.um crime, por certo o Deputado Federal e o Senador da _Re
pública deveriam ter as mesmas prerrogativas do funcionário pú
blico: eles teriam que se licenciar do cargo, ~o teriam mais a sUa 
quota telefônica, não teriam mais a sua quota ·nos -Correios, ele de
veria entregar o apartamento funcional e não deveria usar as passa
gens que recebe mensalmente, porque tudo isso, inclusive essa 
quota que lhe permite publicar os seus trabalhos - e: traba..lhos ou
tros que não são somente seus, mas que são considerados relevan
tes-, está no mesmo contexto do que chamamos de uma comple
mentação indireta -oo nosso salário. certamente não poderíamos 
manter o contato telefônico e postal e divulgar aquilo que falamos 
às custas do salário de Senador e Deputado. Portanto. trata-se de 
um salário indireto, que só poderia ser coibido se fôssemos com
pelidos a nos licenciar para disputar as eleições, já que se prOcura 
configurar o crime som.ente durante o perlodo eleitoral. 

O Sr. Pedro Teixeira- Permíte-ine V. Ex• um aparte? 
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Concedo um 

aparte a V. Ex•. 
O Sr. Pedro Teixeira- Senador Francisco Rollem.berg, bá 

Senadores que vão deixar, sentiinentalmente falando. saudades 
nesta Casa e V. Ex_• se inclui neste grupo. A sobriedade com que 
V. Ex• sempre defende as causas, ~empre justo, ponderado e tran
qüilo - às vezes até_ o invejo, porque sou mais emotivo-, como 
está fazendo hoje, é muito importante. Acompanhei o trabalho de 
V. Ex• na CPMI, onde foi um dos importantes Sob-Relatores, e, 
sempre que se ameaçava um incêndio, V. Ex• estava trangüilo, co
locando até algodão entre cristais para que-não se estilbaçasse todo 

um ambiente, biscando cumprir o seu trabalho com a tranqüilida
de e a competCncia que lhe são peculiares. Concordo com a e~po
siçào brilhante que V. Ex• faz boje daquilo que é um fato normal, 
mas que não terá, amanhã, neribuma ressonância na imprensa. Não 
se dirá, na impren9a, que um Senador explicou como é utilizada a 
Gráfica do Senado. Quando V. Ex• fala desse salário minguado. 
fa~-me recordar_ de um episódio ocorrido em meu gabinete. Ao re
tomar a esta Casa. nessa segunda jornada, em meu gabinete estava 
uma senhora vendendo jóias e falando horrores dos Senadores. 
Essa senhora dizia que Senador não precisa ter carro oficial. que 
Senador nio p~isa ter ·nada. pois ser Senador é uma vocação. é 
um princípio, é um sacerdócio~ Senador não tem que receber pas
sagem aérea, ele tem que viajar para o seu Estado, para atender aos 
seus interesses, com recursos próprios. Ou seja. pressupõe-se que 
querem fazer um Seruido Federal de milionários. Essa é a presun
ção, o que é uma discriminação. Concordo com V. Ex•- e. nesse 
ponto, ata.Jhei o seu pronunciamento - quanto à omissão da Mesa 
desta Casa. Esse episódio só teve essa ressonância maligna porque 
os membros: da Mesa se quedaram inativos ab initio. Como eu 
disse aqui. há Senadores que não se importam se a honra de outro 
colega estiver à mercê de criticas. parecem até gostar disso, porque 
ficam na posição de cÍíticos. Eles são sempre o estilingue, deixan
do que as c_oisas se estilhacem sobre os outros. A Mesa do Senado 
e do Congresso Nacional não deveriam ter-se omitído, principal
mellte a do Senado, que sabe, como todo mundo, que Humberto 
Lucenã, o Presidente desta Casa, não cometeu nenhuma iniquida
de. É dificil encontrar até os Líderes partidários. porque se atemo
rizam, ru querem ser aquilo que eu disse. as vestais, querem ser 
mais realistas do que a realidade. Enquanto esta Casa realmente 
não se posicionar melhor em favor da verdade, continuará a se es
tilhaçar, como sempte acontece na época da eleição. Isso ocorre 
porque os parlamentares têm medo de não ser reeleitos, porque a 
imprensa lança farpas sobre todo mundo. Acredito que esse brado 
de alerta deve existir e que tudo isso deve ser apurado. O Senado 
Federal não pode deixar que as coisas coiltiriuem assim, dando a 
impressão de que se está_ querendo barganhar. Não há barganha al
guma! Não bá chantagem alguma! O que se quer aqui é que al
guém cJs:ixe de ser bode expiatório. Louvo o pronunciamento de V. 
Ex•, nobre Senador Francisco Rollemberg. e espero que ele tenha a 
devida ressonância junto aos órgãos de informação pública. mas 
principalmente junto à sensibilidade dos Líderes desta Casa. do 
Presidente da República e do PSDB, que é um Partido que, no 
caso vertente, está em cima do muro. Com relação à urgência pal1l 

que o processo fosse apreciado na Câmara, o PSDB nada fez. É 
preciso não deixlr que os colegas sejam iiDolados, porque o sacri
fidO de um vai resultar numa ressonância negativa sobre todos. 
Era o que eu queria dizer a V. Ex ... 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Agradeço o 
aparte a V. Ex•, que chegou ao cerne do meu discurso. Daria ao 
meu pr-onunciamento exatamente a conclusão de que o Senado, 
enquanto Instituição. deveria ser o defensor da sua própria ima
gem. da sua própria estrubJra, reconhecer os, seus próprios erros -
se existirem- e mostrar a fortaleza que realmente possui, não per
mitindo que nós, Senadores. fiquemos a nos digladiar. Uns, COD'! 

estiletes, acusando a todos e procurando tumultuar o processo le · 
gislativo. até nas coisas menores desta Casa. Vou exemplificar: o 
Serviço Médico, que era tio próximo, boje não funciona porque 
foi transferido para um-local bem mais distante. Naquele local, 
onde funcionava o Serviço Médico, serão construídos gabinetes 
para os Srs. Senadores. Concordo que os SenadoJ:es tém que ter 
um gabinete condigno, mas ninguém nesta Casa se levantou para 
defender o Serviço Médico. Hoje, aquele 6rgã0 sofre as agruras de 
trabalharem uma salinha vizinha ao nosso plenário. 
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O Serviço -de Fiscalização do Distrito Federal veio a esta 
Casa e constatou que o nosso restaurante não atende aos requisitos 
mínimos qtier de segurança, quer sanitáriõs~ O que se fez? O Sr. 
Secn:tário-convooou __ o Sr. Oscir Niemeyer po.ra fazer um novo es
tudo a respeito desse assunto, já que o i'eStãurante nio ·apresenta 
segurança. O locaJ onde são colocados os botijões de gás não tem 
nenhuma sustentação, podendo ocorrer uma explosão que faria 
aquela área do Senado voar pelos ares. Então, procurou-se fazer 
um restaurante que atenda às necessidades de asseio, de higiene, 
de cuidado alimentar e segurança. Foi um Deus-nos-acuda porque 
o restaurante iria mudar de local. Vejam V. Ex-s que quanto ao 
Serviço Médico. que era da maior importância. riinguém se preo
cupou em acelerar o andamento de sua transferência para que nós, 
Senadores, nossos famlliares. os funcionários -e também seus fami
liares pudéssemos ter esse Serviço em plenas condições de atendi
mento. Essa questão está angustiando os meus colegas médicos. 

Então, nesta Casa, quando se quer aparecer. procura-se en
contrar pequenas brechas nas mínimas coisas, e não se tem nem o 
cuidado de preservar a imagem da Casa, caso esses fatos se trans
formem em manchete amanhã. Procma-se destruir uma reputação 
- ilibada, no mais das vezes - para ser notícia de jornal. Eu, como 
já soo homem amadurecido, lembro-me de V ana Verba, as pala
vras voam e caem no esquecimento. E aqueles que assim se por
tam também cairão no esqliecimento, porque a História, que é a 
grande mestra, e o tempo- como dizia o nosso ex-Presidente -. 
senhor da razão, mostram que esses homens não foram os pró-ho
mens deste País. E o tempo mostra também que eles não foram 
nem pró-homens. nem tinham razio de ter-se portado dessa manei
ra: jogar na fogueira da inqUisição car:i:J.panheiros que tiveram o 
zelo e o cuidado de sempre se portarem com a ri:tai.Or dignidade, 
quer nas suas vidas privadas. como empresário, como profissional 
~bera!, como esposo, como pai, quer como Senador da República: 
E lamentável que tudo isso aconteça. Ainda vamos viver momen
tos dificeis e de angústia. mas oo esta Casa entende que tem poder 
e que tem de agir em defesa dela própria. ou serão vitoriosos aque
les que, na outra Casa e fora daqui, vêm propugnando há longo 
tempo para provar a desnecessidade do Senado da_República e ex
tingui-lo como instituição iiadonal. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Permite-me Y. Ex .. um aparte? 
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Ouço o aparte 

do nobre Senador Rooaldo Aragão. 
O Sr. Ronaldo Aragão - Nobre Senador Francisco Rol

lemberg, quero me ater a tres pootos do seu pron1UlciaiDento. Pri
meiramente, qUando V. Ex .. fala em cadernos. Vejo nesta Casa os 
paladinos. defensores do povo. que todos os dia falam em nome 
do povo e dos mais necessitados, mas. muitos deles, mesmo falan
do em nome do povo desprezado, nada fazem por ele. A devolu
ção do dinheiro do JX>VO se faz quando um Senador, preocupado 
com aqueles que não têm o mínimo recUrso, óettf mesmo para 
comprar cadernos para os seus fillios. usa, dentro de suas quotas, a 
Gráfica do Senado para fazer cadernos para dar a essas cria.nças, a 
essas famílias que não têm a possibilidade de comprá-los, devol
vendo, assim. ao povo aquilo que é do povo, através de uro cader
no. Não vejo esses paladinos, que tanto falam todo dia do povo, 
darem sequer um lápis: uma caneta em nome desse povo. Outra 
questão, Senador Francisco Rollem.berg: não vi a!D.da a grande im
prensa falar do projeto que aqui foi votado e que está na Câmara 
dos Deputados pedindo para que seja votado. Falam tanto que o 
Senado demora em aprovar projeto, demora em agilizar o processo 
legislativo, mas não vi a cobrança da votação desse projeto que já 
há quase dois meses está na Câmara dos Dep.1tados; ainda nio vi 
os zelosos da imprensa pedirem que esse projeto seja votado na 
Câmara, como também não os vi pedindo a votação da Lei tle Im-

prensa.. que lá está há mais de dois anos. Não vi também ser feito 
editorial cobrando que se vote. Por quê? Quando determinados Se
nadores fazem a obstrução democrática de uma determinada vota
ção, o que faz parte do processo parlamentar. como 3.coDteceu com 
a votação da escolba do Sr. Pérsio Arida para o Banco Central -
não o conheço. não tenho nada a ver com ele-, o editorial fala em 
dois "Brasis". No entanto, não se faz estardalhaço para pedir que 
se vae a Lei de Imprensa pela Câmara dos Deputados. Houve 
uma outra votação para Presidente do Banco Central que demoroo 
quase três meses, e o Brasil não parou, o Brasil não deixru de 
crescer. o B~sil é_o_m.esmo. O que se qu~_é que se vote. Não era 
isso que pediam tanto? Não era isso que cobravam do Senado? Es
tamos precisando que votem, mas que as duas Casas votem. Pes
soalmente. não tenho nada. contra o Sr. Pérsio Arida. Sou apontado 
pela grande imprensa, que já disse o que quis dizer. mas que não 
diz a verdade, pelo menos a meu respeito, quando tenho documen. 
to, dado pelo próprio Tribunal de Contas. me isentando. Mas isso 
não interessa dizer. não é o que estamos discutindo. Se exigem 
tanto que o Senado vote, devem exigir também que a Câmara vote. 
Qual a dificuldade de se votar o projeto lá? Só o Senado é que tem 
obrigação de votar? Por que o Senado também não estabelece o 
dia da vctação? Por éxemplo, o dia 16, ou 17. Não estamos pedin
do que voteni "sim'' ou unão'~ só queremos que votem. Não era 
isso que tanto se pedia. cu seja, que eles votassem? Pois nós tam
bém estamos pedindo que eles votem. Estamos pedindo que votem 
também a Lei de Impren~. por exemplo, que está lá e que o Sena
do já votou há dois anos. E só isso. Será que é pedir demais? Esses 
Senadores fizetlllll uma obslrução legal e democrática. Não se fala 
tanto na legalidade no Brasil moderno, no novo Brasil? É o Brasil 
que quer votar. Nós e~amos com a razão. pois queremos que se 
vote, aqui e lá. porque o Congresso Nacional é formado pelo Sena
do e pela Câmam. Q.lanto a essas pressões que são feitas por aque
les que .dizem que o Brasil vai acabar. eu até me arrisco a dizer a 
V. Ex a que, em determinados locais do País, o povo não sabe nem 
que há um Banco Central, muito menos que ele tem um Presiden
te. Para o povo mesmo, o Banco Central não tem nenhum interes
se. Portanto, no~ Senador Francisco Rollemberg. estamos cum
prindo. nossa obrigação quando pedimos à Câmara que vote. En
tão, agora pedir que se vote é demais? Dezesseis, dezoito Senado

- res estão pedindo à Câmara que vote. O Senado, ao pedir iSSo, está 
pedindo demais? Nós não estamos pedindo 1 Câmara que aprove 
ou não a matéria, mas que pnx:eda à sua votação. É só issO. Se o 
que está incomc:xlando muita gente, inclusive a grande imprensa, é 
o fato de estannos exigindo que se vote a. Lei de Imprensa, que se 
vote o projeto que a Câmara aprovou, não sei se é demais. Era este 
o meu pequeno aparte ao grande discurso de V. Ex a, chamando 
atenção para essas coisas que, às vezes, em determinados momen
tos, têm um certo sentido e, em outros, têm ootro sentido, outra ra
zão. É uma maneira de p!1'5sionar, mas- o Senado Federal e os Se
nadores já estão acostumados com esse movimento de pressão. 
Muito obrigado. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Senador Ronal· 
do Aragão, agradeço o aparte de V. Ex'. 

-- QUero dizer aos Srs. senadores ·que, nO longO iempo em que 
sou Parlamentar, muitas vezes me víolentei em nome do bem-estar 
do País, embora não acreditasse em momento algum que aquilo 
que estava votando pudesse resultar realmente no crescimento e no 
desenvolvimento da Nação brasilein. 

Há uma chantagem do P<Xier Executivo sobre a qual nin
guém fala, qual seja a de colocar o Congresso Nacional como o 
responsável pelos seus insucessos, porque manda para esta Casa 
projetas e medidas provisórias que não podem ser discutidos. Es~ 
sas matérias são emendadas. quando não podem ser emendadas, e 
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são aprovadas ou não. Era o que aconlecia com os antigos decre
tos-leis: quando emendávamos, as nossas emendas eram vetadas. 

Então, o Poder Executivo, senhor da razão, tem-nos coloca
do sempre nessa situação constrangedora de sermos os legislado
res. aqueles que travam, como- se dizia no Nordeste. atravancam. 
seguram o ix>m an$meJ1to do progresso nacional. Não entenden
do ele que esta Casa, tod.ai as Vezes em que- estudou suas mensa
gens, estudou os seus projetes. estudou suas medidas provisórias e 
não as melhorou fOi porque· não pôde fazê-lo. Mas quando esOJdou 
e pôde emendar, pôde modificar. sempre o fez para melhor. 

Além do mais. Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores. a obs
trução parlamentar é um fato corriqueiro em todos os parlamentos 
do mundo. Essa obstrução parlamentar que se diz estar ocorrendo 
agora não é voltada para o Sr. PérsiO Aôda. Não há problema al
gum. Se ele for nomeado hoje. amanhã, na semana que vem, daqui 
a dois meses. o Brasil não vai parar, o Banco Central não vai pa
rar. até porque ele só não está assinando os documentos como Pre
sidente. Lá está o seu substituto. colocando o Banco Central para 
seguir a sua orientação e dar condições para o seu funcionamento. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex• unl 3:Parte, no
bre Senador? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Concedo o apar
te a V. Ex•. 

O Sr. Magno Bacelar- Não desejava fnterroaiJx;r: o-raCW:.
cín.io de Y. Ex~. brilhante como sempre. Sou _um daqueles que 
aprenderam. ao longo desses -quatro anos, a admirá..to: a rei"i)eitá:. 
lo. sobreb.ldo pela-maneira tão correta como V. Ex• coloca as coi
sas. Mas agora. quando V. Ex• diz que o. rato de não' votarmos a 
indicação do Presidente do Banco Central por uma semana não vai 
parar o País, gostaria de ressaltar que ficou muito pior para esta 
Casa quando. ontem. o Senador Pedro Sinlon declarou qUe quem 
vai pagar é o Senado. porque o Sr. Pérsio Arida já" está comandan
do a economia bá muito tempo. só não está assinando. Se ele é 
onipotente, se ele já represenla o Brasil, realmente não há necessi
dade do Senado, não bá por que essa batalha que se criou aqui. 
propositadamente, orquestradamente. No momento em que fiZe
ram com que o Presidente do Senado, pela primeira vez na histó
ria. levantasse da cadeira no momento da votação e per~sse o 
Senado convocando_ Senadores, crioo-se o palco pã..ra a tragédia 
grega que se iria ensaiar na imprensa. Votar ou não VOtãr é u.ril- di· 
reito dos Senadores. A imprensa quis enlamear a dignidade desta 
Casa citando os Senadores ausentes. Existem na Casa. indicações 
de oottas autoridades. embaixadores que representarão o Brasil. 
que não roram votadas, não estavam na pauta. O problema Criado 
foi exatiinente em função do Dr. Pérsio Arida, pai do Plano Cru. 
zado e de outros planos. Mas o afã de ag:rada.r o Presidente daRe
pública, de ser submisso, ou a busca de qualquer outro interesse, 
geroo todo esse episódio. Recentemente, fui Relator de um projeto 
nesta Casa; o nobre Senador Eduardo Suplicy solicitou votação 
nominal, pois entendia que um projelO de tal importância não po
deria ser votado por um Plenário simples. Ontem c anteontem. 
pressionou-se de todas as maneiras para votar a indicação do Pre
sidente do Banco Central com apenas 41 Senadores. -0 Dúmero já 
não interessa. Foi dito pelo Senador Pedro Simon quea -imprensa 
publica boje que roi chamado pelo Presidente da Repl.blica para 
dar um jeib na questão. Já tendo afmnado que o Sr. PérsiO Arida 
raz e desraz tudo aquilo que deseja. Felizmente, eu não estava aqui 
por ocasião da posse do Presidente Collor. mas foi este mesmo 
Congresso. ávido de aparecer e ser submisso, que deu ao Sr. Col
lor o direito de seqüesttar a poupança do povo brasileiro. Faço vo
tos de muito sucesso para o novo Governo e trabalharei para que o 
mesmo t~nha êxito, porém tenho muito medo de que, na orquestra
ção do milagre que se realizará com o Senhor Fernando Henrique 

Cardoso. este desejo leve o povo brasileiro a um desencanto 
maior. Muito obrigado a V. Ex• pelo aparte. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Agradeço a V. 
Ex •. Embota deixando esta Casa. do meu Estado continuarei dese
jando que o Senhor Presidente da República, nosso ex..çomj,.anhei
ro de Senado. consÍga realizar o Governo que Sua Excelência pre
ga. almeja. sonha e aspira razer para ocupar o seu lugar de proje
ção. como sempre desejou, na história do nosso País. 

Se chantagens existem. elas sempre ocorreram por parte do 
Poder Executivo. Na época da Govemo Fernando Collor, votamos 
o seqüestro da poupança do povo brasileiro no afã de agradar o 
Presidente da Replblica. Agora. estamos com o Presidente do 
Banco Central já de fato desempenhando suas funções. inconstitu
cionalmente, já que não poderia exercer, mesmo em caráter secun~ 
dário. na sombra, um mandato que esta Casa ainda não llie conre
riu. Está a se fazer uma ·grande tempestade num copo dágua, a nos 
ofender e a nos agredir. provocando aquilo que nos causa um certo 
espanto; a criação dos Senadores esclarecidos, aqueles do Centro
SUl, e os Senadores dos grotões. ou seja, nós. que, por força do 
destino, nascemos nas Regiões Norte e Nordeste do País. 

Nós, Senadores dos grotões, somos os discriminados, os 
que não apóiam o Góvemo a priori. por antecipação. Isso me faz 
lembrar uma história de minha terra. Certa feita. comunicaram ao 
Governador que o delegado local não estava atendendo bem aos 
seus correligionários. Ele, no afã de ser agradável, passa um tele~ 
grama ao Governador, dizendo: "Estou com V. Ex•, não tenha dú
vida, e com todos os seus dignos sucessores". (Risos) 

Esta CãSa Dão pode ficar apoíaildo este Presidente e todos 
os seus dignos sucessores, sem analisar e estudar as matérias que 
chegam aqui. 

O Sr. Magno Bacelar - Senador Francisco Rollembeq;, se 
V. Ex• me pennite, gostaria de razeruma outra intervenção. A im
prensa cita meu nome como sendo de um ex-Senador. Como _ex
Senador, não poderia estar fazendo obstrução. Recentemente, 
também da parte do Executivo, V. Ex• foi testemunha e vítima de 
um telex para o exterior dizendo que V. Ex"' era Senador em fim de 
mandato, não reeleito, e. sendo assim. não era prioritário- quan
do, na verdade, V. rx• nem disputou a reeleição. Por fatos como 
esse pÔdemos avaliar o respeito que se tem por eSta Casa e o dever 
que temos de ser submissos'para agradar aqueles que orquestram e 
que gostam das luzes e dos refletores. Obrigado_ 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - É lamentável 
que tudo isso ocorra e que eu tenha de vir à tribuna para fa_zer este 
esclarecimento. que não terá qualquer repercussão. que não irá 
constar em nenhum órgão de divulgação. em nenhum jornal, nem 
sequer uma linha, porque esse tipo de explicação não interessa aos 
detentores do poder. aos razedores de idéias, aos criadores de 
consciência da midia nacionaL 

Deixo aqui o meu lamento, o meu protesto contra o fato de 
que esta Casa, como Instín.üção, não tenha assumido a sua própria 
defesa. tendo deixado ao deus dará os membros que a compõem 
para fazê-lo eles próprios., procurando se justificar, gastando suas 
economias- inclusive os que não as têm -, para explicar o que 
não carecia de qualquer explicação. __ 

Seria o mesmo que se o Senador Francisco Rollemberg e os 
outros Senadores que aqui estão tirassem suas economias para co
locar no jornal ou pagar advogados. a furi de explicar como foram 
eleitos e aqui chegaram. o que fizeram com -seu mandato e por que 
não pleitearam a reeleição. 

Deveria eu ir à Justiça para dizer que existo, que sou um ci- _ 
dadão brasileiro, que exerço o mandato de Senador, precisando 
que meus advogados esclareçam à Nação que durante meu Ulanda
tc:> ÍlZ isso e aquilo. 
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Ora, quando usamos a tribuna desta Casa estamos falando 
para o Senado, mas também para o nosso Estado e para o País. Es· 
tamos pregando idéias. defendendo direitos e estamos nos defen· 
dendo; mas também estamos, no simples ato de ocupar esta tribu· 
na. promovendo·nos e mostrando o que somos capazes de fazer. 

Será que um dia também irão cassar a tribuna do Senado, 
quando ficaremos somente com os botõezinbos do computador de 
"sim" ou ''não" para votar aquilo que aparece num telão? Meu 
Deus do Céu! Fico escandalizado ao ver coisas desse tipo e peço 
a V. Ex-s que me desculpem esse discurso um tanto amargo; esse 
escândalo. essa cobrança e esse desabafo que não pretendia fazer, 
mas penso que, às vezes, o destino_n_os guia, nos comanda, marca 
hora. Eu não fiz a hora. O destino foi quem a fez. Com<nlisse_no 
início, não ia comparecei' a esta sessão. Deixo aqui, porém. o meu 
dó de peito, a minha história. que não é diferente da história de 
qualquer dos Srs. Senadores que me ouvem neste instante. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (c.bagas Rodrigues)- Nobre Sena

dor Francisco Rollemberg, toda a Casa reconhece que V .. Ex .. hon
ra e abrilhanta o Senado Federal. 

. Concedo a palavra ao penúltimo orador inscrito, o nobre 
Senador Epitácio Cafeteira. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PPR-MA. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, e~os 
sob urc. novo Governo, que, tendo sido eleito no primeiro turno, 
representa a esperança deste Pais. 

O nobre Presidente Fernando Henrique Cardoso montou a 
sua equipe de Governo. Naturalmente, procurou técnicos - o que 
fez questão de alardear-, os quais estão escolhendo outros técni~ 
cos. Talvez até inspirados no discurso do Ministro Pelé, que disse 
ser o Presidente do República técnico da equipe. Talvez seja por 
tudo isto que se fale tanto no aproveitamento de técnicos neste Go
verno. 

Hoje estou preocupado. Sr. Presídente, pois vejo os joriWs 
anunciarem as declarações do Ministro Pedro Malan, que diz sim
plesmente que os bancos federais terão que fechar 600 agências. 
Fechar 600 agências'? Eu me pergunto: desempregar quantos? Mas 
o assunto não se encerra com demissões ou transferências. Parece
me que o Governo s6 está enfocando a existêDpia dos bancos fede
rais e dos bancos estaduais do ponto de vista do luct:O. como se 
fossem bancos particulares que precisam dar lucro. Essa é a visão 
do técnico ou dos técnicos que estão assumindo a direção das fi
nanças deste País. A eles pcclCO importa que uma aaência do Ban· 
co do Brasil no interior do Piauí, Estado de V. Ex•, esteja ali para 
cumprir o programa de desenvolvimento do governo. Os bancos 
federais e estaduais existem muito mais para desenvolver este 
País do que para ter lucro. 

Parece que os técriicos são insensíveis a issO. As declaraçõ
es do Ministro são categóricas. S. Ex• quer fazer o saneamento das 
instituições fmanceíras nacionais do ponto de vista do lucro. Diz o 
MinistrO"~ 

Identificamos algumas centenas de agências que 
deveriam ser fechadas para evitar duplicidade e competi· 
ção predatória. Descobrimos que existem.: numa mesma 
rua, numa mesma praça. agências do Bando do Brasil, 
Caixa Econõmica e Banco do Nordeste do Brasil. Isso 
não tem o menor sentido, além de representar uma du· 
plicação de custos. 

Ora. Sr. Presidente, o função da Caixa Econômica é uma, a 
do Banco do Brasil é outra ben;l diferente e a do Banco do Nordes
te do Brasil é específica. Para o Ministro Pedro Malan, isso não 
importa. A S. Ex .. interessa saber se a agência dá lucro tm não, 

pois vê os bancos federais como aqueles que estão ali para captar 
dinheiro, captar para aplicar. 

A minha formação, Sr. Presidente, é bancária. Iniciei a mi
nha vida no Banco do BraSil, no Estado de V. Ex•, e aprendi, du
rante todo o meu t~mpo de serviço. que o Banco do Brasil era o 
ponto de apoio para o desenvolvimento deste País. principalmente 
o de sua política agricola. de sua JX'lítica rural. Os empréstimOs 
agricolas e pecuários do Banco do Brasil eram. via de regra, para 
dar prejuízo. mas eles tinham a função específica de alavancar um 
desenvolvimento programado na região em que se encontravam as 
agência. E onde estão as agências? Mas não é esse o pensamento 
dos técnicos oo da equipe econõmica do _Governo. 

Tenho que fazer este pronunciamento. Sr. Presidente. Senti
me na obrigação de_ vir aqui alertar o Governo de que nem tudo é 
um lucro. Esses bancos têm uma função social muito superior ao 
lucro que o Governo possa pensar em ter com o funcionamento de 
suas agências. 

O Sr. Pedro Teixeira -Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Com muito prazer e 

muita alegria, nobre Senador Pedro Teixeira. 
O Sr. Pedro Teixeira- Senador Epitácio Cafeteira, V. Ex• 

está abordando essa éventual questão do fechamento de bancos 
com muita propriedade. com a agudeU que lhe é pea.lliar. e com 
a sensibilidade que lhe é habitual. Apesar de estar atrelado ao Par
tido que apoiava o Governador, sempre discordei frontalnlente da 
política do Banco Regional de Brasília. porque não enconttava., em 
nenhum quadrante do Distrito Federal, uma placa indicando que a 
obra era financiada pelO BRB ou que determinada indústria era 
incentivada pelo referido banco. Por diversas vezes acompanhei. 
pessoas interessadas em falar com os diretores daquele banco. os 
chamados conselhos bancários, e a conversa só enfocava a questão 
pura e simplesmente do ponto de vista do excesso de garantia ban
cária. três ou quatro vezes mais, e do lucro para o banco. Por ísso. 
Brasília nunca conseguiu desenvolver a sua potencialidade. Ao 
contrário de Brasília, wtros Estados esticavam _tapetes vermelhos 
àqueles que quisessem aplicar e desenvolver. Mas a filosofia do 
Banco Regional de Brasília era a do lucro e da ciranda f manceira. 
O Estado de Goiás. por exemplõ, acabou levando para Rio Verde 
uma fábrica da PARMALAT. Vou partir, mas vejo o incentivo 
que V. Ex• está oferecendo.~se~do até um dos pioneiros aá levan· 
tare enfocar essa matéria. E preciso mudar o sentido de um Go
verno que se diz social para que os bancos colocados como os pri
~eiros no ranking não sejam aqueles que tenham mais dinheiro 
nos cofres, e sim aQueles que estão aplicando mais no desenvolvi
meDJ.p nacional; pois quem está com dinheiro no cofre não está fa
zendo nada de útil, apenas ~speculando. Deveria ter uma posição 
melhor o banco que estivesse aplicando mais na lavoura, na indús
tria e no comércio. Ao contrãrio, caracteriza-se o banco forte como 
aquele que tem mais dinheiro em caixa. É um absurdo! Parabenizo 
V. Ex•, quando realmente examina essa matéria sob esse ângulo. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Nobre Senador Pedro 
Teixeira. agradeço o aparte de V. Ex•. 

Sr. Presidente, o Banco_do Brasil sempre foi utilizado, pela 
sua capilaridade, na aplicação dos programas de Governo no setor 
do desenvolvimento. 

Fui Governador do Maranhão e, ao assumir. recebi o banco 
desse Estado sob intervenção. do mesmo modo que Mário Covas 
recebeu o BANESPA e Marcello Alencar o BANERJ; mas ime
diatamente saneamos o banco. Em seis meses, já o estávamos diri
gindo. Apuramos aquilo que precisilva SP.r apUrado. Por exemplo, 
o Banco do Estado do Maranhão tinha uma agência aqui em Brasí
lia que se:rvia, tão-somente. para manter o nome do Maranhão na 
parede. Não havia clientela, não tinha função. a não ser a de pagar 
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o funcionalismo do Estado que trabalhava aqui, muito pequeno, 
muito reduzido. Essa agência valia vários pontes, e cOnseguimos, 
fechando-a. usá-los para abrir várias agências no Maranhão. Ao 
rodo, abrimos mais de 60 agências do Banco do Estado do Mara
nhão nos municípios, o que foi ri:ruito importab.te, pois ali chegava 
o governo, levando a orientação. E, ao permitir o desenvolvimento 
do município, conseqüentemente. permir!a o desenvolvimento do 
Estado. 

Por tudo isso. Sr. Presidente, não entendo. Talvez seja o su
cesso que fez o Governo Itamar Franco. O Presidente saiu, com oi
tenta e tantos pontos de aprovação, de um Governo tOOo estrurura
do no Real, na moeda. O Presidente Fernando Hemi.que Cardoso 
ganhou as eleições pilotando ames~ moeda. A moeda é tão im
portante para este Pais que, mesmo com o sistema-ae saúde suca
teado em todos os Estados, o Governo atingiu oifetiüie-pouCOs por 
cento de aprovação. A presença do Governo na Educação fez-se 
por meio da edição de medidas provisórias estabelecendo cálculos 
para mensalidade escolar. Essa foí a pris'enÇã do Governo. A Edu
cação está abandonada, mas o Governo obteve mais de oitenta por 
c-ento de apoio na opinião pública. As estradas estão eSburacadas. 
Morrem mais pessoas, porque os desastres são provocados não so
mente por aquele que se descuida. mas também pelos buracos._ 
Para desviar de um buraco, o motorista. muüas- veieS; sai de sua 
faiXa e colide cóm outro veículo. E mesmo sem conigír -as estra.:-
das, o Governo alcançou oitenta e tantos p:>r cento de apoio da 
opinião pública. A nossa ponte Rio-Niterói está sendo entregue à 
iniciativa privada. As estradas serão também entregues à iniciativa 
privada. O Governo re:stringindo cada vez mais sua atuação na 
aplicação de recursos provenientes dos vários impostos, entregan
do suas funções à iniciativa privada. E n6s, que pagamos impostos 
para andar na cidade, vamos ter que pagar mais um imposto para 
andar nas estradas. Mesmo assim, com a moeda forte, o Governo 
obteve oitenta e tantos por cento de apoio. 

Será que é com base nisso que os técnicOs estão_ consideran
do a s1tuação dos bancos oficia"is, dos bancos dos Estados? 

Condeno a utilização dos bancos estaduais comO banquei
ros do Governo. O Banco Central faz que não vê. Qu8.ndo politica
mente lhe interessa, o Banco Centrnl deixa estabelecer-se o caos, 
como ocorreu no Estado de São Paulo com Q BANESPA. ~ixa 
aconl.ecer todos aqueles fatos - e fatos que são contra a lei- que 
levaram o banco à situação pré-fali.mentar, para depois ocupá-lo. 
O próprio Banco Cenual poderia ter coibido operações que conua
riassem a lei, inter:vindo naquela bora. mandando es~ a opexa
ção, mandando o Estado devolver o emptisiimo que fez aó Banco 
porque era ilegal. Mas não~ espera a undécúila hora para tentar li
quidá-lo. E vai fazer o mesmo com todos os bancos estaduais, Sr. 
Presidente. 

Parece-me que, como a maioria das candidaturas foi fman
ciada pelos bancos particulares, isso também já e~ negOcio p~ 
retribuir a estes o dinheiro que fOí reci:bido na campanha desde a 
eleição de 1994. Tenho que dizer isso porque é isso-qtie eu sinto. 
Não estou aqui para guardar conveniências; estou aqui para dizer o 
que penso, contar os fatos a que estou assistindo. Este compromis
so é com minha consciência. com meu povo e com o mandato que 
recebi do povo da minha terra. 

Deixo este alerta. Sr. Presidente. Os juros estão muito altos. 
Qual o sentido dos juros muito altos. se~ beneficial' os Oanquei
ros? O dinheiro é retribuído, mesmo na pouPança. a pouco mais de 
3%, mas é aplicado a 12, a 13, a 14%. Mais de 10% de lucro ao 
mês! Isso entre o dinheiro captado com juros e o aplicado. E o di
nheiro de depósito, cujo custo é zero? 

Então, parece-me que o nosso Presidente, o nosso ex-c.olega 
Fernando Henrique Cardoso, boje na PreSidência da RePública, 

teii:f que olhar a coisa não apenas do ponto de vista do lucro mas 
também do ponlo,de vista do povo. Vem aí um pacote, talvez seja 
outro "Jumbão". E o Governo dizendo o que ele quer para gover
nar. Mas oa hora da campanha, todo mundo tinha a fórmula salva
dora: ''V ou fazer is-so e aquilo; o poVo precisa e é viável e é possi· 
vel fazer". Depois da eleição, a conversa é outra: "é pieCiso mudar 
a Constituição; é preciso fazer outra Constituição, é preciso arran
jar outro País para governar". 

Nós temos' que governar este País, este povo, com esta 
Constituição que foi jurada aqui no dia 1° de janeiro: ~'Juro, pro
meto que cumprirei a Carta Magna, mas quero mudá-la; quero 
transformar tudo o que estiver nesta Carta, desejo desconstitucio
nalizar tudo aquilo que, no meu governo, precisa ficar sób Outro 
-tipo de funcionamento". 

É como eu disse ontem em meu pronunciamento: a cada 
presidente precisaremos de outra Constituição! Não é uma suces· 
são de presidentes, mas uma sucessão de Constituições. Não teria 
nenhuma dúvida em votar essas alterações desejadas pelo Gover
no. se elas tivessem sido expostas durante a campanha, para que o 

- caiiaidato fosse eleito já com a aprovação popular das alterações 
propostas, não depois. Não será depois de conquistado o mandato 
que se encontrará a fórmula mágica de, em se transformando as 
coisas, caminhar para uma mudança neste Pais. 

----ontem reclamei pOlque pretendem parcelar o pagamento do 
funcionalismo pt1blico. Hoje, um jomal diz até pioi:- se não se pu
der parcelar, deixa-se para pagar depois, quando se puder pagar 
tudo. Ou seja, será à custa da fome, da necessidade, da angústia, 
do sofrimento do funcionário público que se vai fazer caixa iíeste 
Governo. Não-cOOCOriiarei, Sr. Presidente. Estou aqui para recla
mar. Estava aqui, ontem, para votar a escolha do Sr. Pérsio Arida. 
MaS estou aqui boje também para cobrar. Como ontem cobrei. 
hoje estou cobrando. Estou cobrando em nome daqueles que não 
podem usar a tribuna do Senado para dizer o que estou dizendo. 
Estou aqui para cobrar em nome dos pequenos municípios do Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste a discriminação que será praticada fe
cbando~se agências nesses muriicípios. Não fecharão agências nas 
grandes cidades; vão fechar, exatamente, naquelas que mais neces
sitam do Banco, fazendo com que os pobres aposentados da Previ
dência Social e do FUNRURAL tenham que viajar alguns quilô
metros de distância, para receber sua minguada pensão, sua min
guada aposentadoria. 

Então, Sr. Presidente, quero falar- e sei que estou falando-
em nome da população mais sofrida de-ste País, dos municípios 
mais abandonados, que estão na nossa regiio, na Região Norte e 
Nordeste e centro-OeSte, e que assistem a tudo isso- precisando de 
alguém que diga não. Os banco fedemis não existem apenas para 
ter_lu_cros ma~ também para levar o desenvolvimento, para levar a 
presença do GovernO para essas pequenis- Cidades. já que em mui
tos desses muoicipiós não bá um hospital do Governo, nio existe 
uma escola. do GOVerno. não contain coin a presença do Governo 
senão através desses bancos, que estão ali para cumprir a·- missão
do desenvolvimento, que é um direito_~ de todos_. 

É este, Sr. Presidente.. o motivo de nossa presença, aqui, no 
Senado Federal, da nossa fala. Não é uma fala de oposição siste
mática a um Goyemo que se instala sob o desejo de todo um povo 
que deseja seja ele bem-suoedido. Mas é a fala do alerta, de mos
trar ao Ministro Pedro Mahlu CJLI:e ele pode ente1:1der de finanças 
mas não entende de povo; que ele pode entender de como dar lu
cro a um banco mas não entende de como levar o bem-estar social 
ao povo de nosso País. Disso entendemos nós, Seoadoies, Dep.Ita
dos, políticos. porque lidamos diaria-mente com os problemas das 
nossas cidades e dos nossos Estados. 

Não poderiamos silenciar, como não vamos silenciar em 
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momento algum diante de qualquer medida parecida com esta. O 
Ministro da Fazenda é o superpresidente de todas as institt.Jições fi~ 
nanceiras do Governo •.. de repente, não interessa quem vai ser da 
diretoria de qualquer banco, do conselho de qualquer banco. O 
Governo Federal diz que vai mostrar a força do seu Ministro fe~ 
cbando essas agências, levando ao desemprego milhares de fun
cionários, deixando sem bancos ou sem desenvolvimento um 
grande número de municípios do nosso País. 

Não diga o Ministro Pedro Malan que é impossível, que é 
con&raproducente ler numa mesma praça uma agência da Caixa 
Econômica, uma do Banco do Nordeste e outra do Banco do Bra
sil. Como disse no início do meu pronunciamento, são funções 
distintas, têm objetivos diferentes. Muitas dessas agências nem 
captam depósitoS-porque essaS- cidades não têm recursos, mas as 
agências estão ali, cada uma com a sua função, levando o desen
volvimento para a nossa gente. 

Sr. Presidente, esse foi o rilOtivo-que-ritie trouxe à tribuna. 
Como disse - não quero ser repetitiVo ....:., võltarei todas às vezes 
que sentir que é meu dever estar aqui, não para protestar mas até 
para alertar. O protesto virá depois, se realmente se consumar o fe
chamento dessas agências. Por enquanto só quero alertar e dizer 
que os volOS deste Governo não foram conseguidos nas grandes 
cidades. Foram conseguidos também lá nos grotCies. nos Munici
pios do Norte, do Nordeste e do Centro-Oe-ste. Se o Norte e o Cen
tro-Oeste não estão representados neste GoVerno, pelo menos, nós, 
Senadores da República. estamos aqui para dizer que existimos. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como bá no 

plenário- soiDini.e -T tYSCDadOre-S e- riiCas_a_ f z--:coneeaerera palavra 
agora ao_ último orador inscrito, o nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT .SP. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presideille, sn e 
Srs. Senadores, o Governador do Estado de Sã<> Paulo. Mário Co
vas, demitiu mais-de 1300-funciori.áiios que estavam subordinados 
à Presidência do BANESPA, o que se constituía, obviamenr.e,·em 
graves clistorções. e anuncia que vai demitir 11.000 funciOi:tários 
do BANESER - insfífuiÇãõ cnada há alguns anos, no Governo do 
Estado de São Paulo, para contratar funcionários sem concurso pú
blico e, dizia-se à época, pagar-lhes uma rem,uneração condizente 
com o mercado, o que acabou resultando em distorções extraordi
nárias. 

Enquanto isso ocorre, o Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso parece ter a intenção de criar u.ma espécie de 
Baneser. Cogita o Governo da necessidade de se criar um meca
nismo, uma instituição, uma forma de contra.tar pessoas, não pro
priameOle de carreira no serviço público, para pagar padrões altos 
de remuneração. 

Aquilo que aconteceu com o BANESER deve ser conside
rado uma ameaça séria. ante as distorções que possam vir a ocor
rer. O referido banco acabou se constituirido, no Governo do Esta
do de São Paulo, numa institUiçãO que- foi gradativamente contta
tando pessoas para trabalhar, para exercer função de CODÍI.aD.Ça 
com níveis altos de remuneração e para realizar serViço de nature
za política que pouco tinha a ver com o interesse público. 

E por aí foram sendo contratados aqueles que agora, diag
nostica o Governador Mário Covas, são fantasmas e muito bem re
munerados vários deles. Era proposição do candidato do Partido 
dos Trabalhadores, o De?Jt.ado José Dirceu, extinguir- o BANE
SER, exatamente, em função das irregularidades tão gmodes lá en
contradas. 

É preciso que o Governo Federal pense, exatamente, como 
vai resolver o problema de contratação, de remuneração de pes
soas. através de critérios que a AdministraçãO PUblica deVe levar 

em_ conta, um vez que há na Constituição capítulo referente a este 
assunto. 

Ontem. o Senador Epitácio Cafeteira chamou a atenção para 
o contraste entre a_ disposição governamental de parcelar os 
25,94% de reajuste_ aos funcionários pUblicos e os ijusteS propos~ 
tos para o Presidente da República, para o Vice-Presidente- e seus 
Ministros, da ordem de 220%; também para De?Jtados e Senado
res ajustes da ordem de 146%. ao mesmo tempo em que se preten
de pan:;elar em quatro vezes os 25,94%, qUe deveriam ocorrer 
como recuperação da perda de poder aquisitivo. 

Não pode o Governo estar solicit.ando da __ Naçã.o que haja 
austeridade, tendo atitudes como essa para aqueles que estão ocu
pando posições de maior responsabilidade no Executivo e no Le
gislativo, criando distorções de tal natureza. 

Assim, Sr. Presidente, é-preciso que a decisão que envolve
rá o Congresso Nacional. que envolverá a nós mesmos. Senadores 
e Deputados, leve em consideração as distorções e o sentimento de 
revolta que se inicia entre os funcionários. como por exemplo 
aqueles que estamos tendo a oportunidade de encontrar. Aqui em 
Brasília, ainda ontem. um servidor federal me dizia: - ''Olha, eu 
recebo RS 150,00. Os 25,94% representam pouco para mim. 
Como é que o Goveino está dizendo que vai parcelar em quatro 
vezes esse reajUste ao mesmo tempõ em qUe anuncia que· para o 
Presidente e para os seus Ministros haverá uoi aumento de 220%! 

É preciso também considerar que esse aumento, com tanta 
disparidade em relação ao·que está previsto para os servidores fe
derais e para o salário m.ínímo, pode resultar em outras distorções, 
sija no âmbito do Legislativo - refrro-me ao caso_ daqueles que 
ocupam -carges--ae--arreÇão.- eargos-de--ronruiilça·.:.: -sejã -parã~Oütros 
setVidores do Governo Federal, cuja renruneração guarda uma cer· 
ta limitação com os maiores salários pagos, que são exatamente os 
de Presidente e de V ice-Presidente da República. 

Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, eu também gostaria de 
ressaltar novamente o cuidado _que deve ter a autoridade monetária 
relativamente à política cambial. 

O Deputado Antônio Delfim Netto, a economista Maria da 
Conceição Tavares e José Carlos Mir.mda. publicaram artigos res
pectiva,:mente na Folha de S. Paulo de hoje e do domingo, e este 
último na Gazeta Mercantil. cuja leitura recomendo, especifica
mente sobre o que aconteceu no México em relação à progressiva 
situação de dificuldade que enfrentará o Brasil se não flexibilizar a 
sua política cambial. S. Bxa ressalta que tem havido a entrada de 
capitais no País JX>rqtie viriam explorar magníficas opOrtunidades 
de investimento. - -

Mas que tipo de oportunidades de investiinCnto sãO es-sas, 
senão as criadas pelas próprias autoridades económicas, em virtu
de de excelentes diferenci..iis de taxas de juros reais juntamente 
com a garantia cambial? A taxa de câmbio, dizem as J\Utoridades, 
seria fiXada pelo mercado. Mas há uma falácia escondida no fato 
de que o mercado é construído pelo Banco Central. 

Nesse artigo há uma exposição daquilo que aconteceu no 
Chile e em Israe~ quando cuidaram para que não houvesse um 
crescente desequilíbrio na taxa de câmbio, fazendo com que não 
ocorressem problemas cada vez rnaiores e graves de déficit em 
conta corrente. 

Começa a haver déficit na balança comercial, como o regis
trado nos jornais de boje. Durante o ano de 1994 ainda havia su
perávit, mas houve um saldo negativo de 47 milhões de dólares 
em dezembro. Em novembro também havia ocorrido déficit mas, 
apesar disso, o resuhado final da balança comercial, em 94, foi po
sitivo, chegando a 11 ,5 bilhões de dólares. 

Esse saldo foi menor do que em 1993. mas certamente a cri
se mexicana se constitui num alerta importante e seria uma consi-, 
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deração séria para o Governo flexibilizar a sua política -de câmbio. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidenre. 
Muito obrigado. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: . 
Alexandre Costa - César Dias- Eduardo SupliCy - EPltáciÕ 

Cafeteira- Gilberto Mixanda- Humberto Lucena- Jarbas Passari
nho- Joaquim Beato- Magno Bacelar- Meira. Filho- NabÕr Jú
nior- Rooaldo Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidên
cia dispensa, na presente sessão, o período destinado à Ordem do 
Dia, nos termos do art. 17 4 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 
havendo a tratar. a Presidência vai encerrar os trabalhos, designan
do para a sessão ordinária de segunda-feira pnSxüria ·a: s_eguiiite 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 
· (Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único. do ProjelO de Decreto Legislativo 
n• 44, de 1993 (n" 250/93 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Independente Ltda para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modul~da na 
cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Su. tendo . 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substilui.Ção à CõiiitS. 
são de Educação: · 

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

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

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1993 (n"253/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Capinzal Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão sonora. e-m onda m_édia na ci· 
dade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substit4ição à Comis
são de Educação. 

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

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinh-eirO; 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termOs do 
art. 375, VIII, do Regimento lntcino). 

Votação, em tnmo tlnk:o, do Projeto de Decteto Legislativo 
n• 46, de 1993 (n" 248193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Fraternidade Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência modu
lada na cidade de Araras. Estado de São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição à. Comissão 
de Educação: , 

- 1° pronunciamento: Relator. Senador Alvaro Pacheco, 
favorável ao projto;---- ·-

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 4S;OE 1993 

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

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 48, de 1993 (n• 264193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil_ Ltda para 
explorar setViço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres, proferidos 'em Plenário, Relator. Senador Aureo 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

- 1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
:-- zo pronunciamento: pela regularidade dos a tos e proce

dimentos concernentes à proposi~o. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem 00 Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação. em tnmo único, do &ojeto de Decreto 4gislativo 
n• 49, de 1993 (n• 273/93. na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a penriissão da Rádio Litoral Ltda para explorar 
seiViço de radiodifusão sonora em freqüêocia modulada na cidade 
de Os6rio, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenáiio, ein -substituição à Comis
são de Educação. 

.... }
0 pronunciamento: Relator: Senador Amir r..ando. favo-

rável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: Relator. Senador Ney Maranhão, 

pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo-
siÇãO~-- -

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1993 

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

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legisla· 
tivo o~ 50, de 1993 (n° 277/93, na (:âmara dos Deputados), que 
aprova ç ato que renova a outorga deferida ao Sisteril.a Nova 
Era de COmunicação Ltda para explorar serviçO de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Borrazópolis, Estado do 
Paraná, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
José Eduardo, em substituição à Comissão de Educação. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 52, DE 1993 

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

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 52, de 1993 (n• 246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago Ltda 
para explorar serviço de radi<XIifusão Soneta em onda média na ci
dade de Santa Helena, Estado do Paraná.. tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substituí
ção à Comissão de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator. Senador Ney Maranhão; 
- r pronunciamento: Relator. Senador Affonso CaD:ia:rgo, 

pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 
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-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(Indu ido em Ordem do Dia nos teriOO~fdo 
art. 375, VID, do Regimento ln!emo) 

Votação. em rumo único. do Projeto de Decreto Legislativo 
D0 55, de 1993 (n° 267/93. na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Paquetá Empreendimen
tos L[da para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Aoriano, Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em PlenáriO. Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação._ 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, vm. do Regimento ln!emo) 

Votação. em rumo único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 7, de 1994 (n' 308/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato ·que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de Timbó Lida 
para explorar- serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Timbó, Estado de Santa Catarina. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação. 

-10~- ----
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'9, DE 1994 

(lnduiPo em Ordem do Dia nos termOs do 
art • .375, vm. do Regimento Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n'9. de 1994 (n' 301193, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
alO que renova a concessão outorgada à Rádio e rY Tapajós Ltda 
para explorar serviço de radiOO.ifusão de sons e imagens (televi
são) na cidade de Santarém, Estado do Pará. tendo 

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

-li-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 10, de 1994\n' 297/93, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
executar serviço de radiodifusão sooora em freqüéncia mcdulada. 
com fms exclusivamente educativos, na cidade de Novo Hambur
go. Estado do Rio-Grande do Sul. tendo 

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

• 1° pronunciamento: Relator. Senador João França. faVo
rável ao projeto; 

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

-12-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 11, DE 1994 

(Jncluido em Ordem do Dia nos tt:rinos do 
art. 375, vm. do Regimento lnlemo) 

Votação, em rumo único, âo Projeto de Decreto Legislativo 
n' 11. de 1994 (n' 265/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão oUtci:gãda à S.A. Rádio Verdes Ma
res, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqilência 
modulada na cidade de Fortaleza. Estado do Ceará, lendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Senador 

Dirceu Carneiro. em substituição à Comissão de Educação. 

-13-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 12. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termÕs do 
art. 375, vm. do Regimento ln!emo) 

Votação. em turno únic-o, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 12. de 1994 (n° 319/93. na Câmara dos Deputados), que aprova 
o alO que outorga permissão à Fundação Culblral CrUzeiro do Sul 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

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

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

menlos concernentes à proposição. 

-14-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 18. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia-noS terinos do 
art. 375. vm. do Regimento ln!emo) 

Votação, em tutno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 18, de 1994 (n' 252/93, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádlo Araguaia Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci~ 
dade de Araguaína, Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: $enador 
Carlos Patrodnío. em-substituição à Comissão de Educação. 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 19, DE Í 994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tetmoS-do-
art. 375, VID, do Regimento ln!emo) 

Votação, em turno único, do ProjelO de Decreto Legislativo 
n' 19, de 1994 (n' 254193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV Tocantins Lt.da para 
explorar serviço de radiodifuSão de sons e imagens (televisão) na 
cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 

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

-16-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"23, DE 1994 

(Em regime de urgência~ nos termos do 
art. 375, vm. do Regimento ln!emo) 

Votação. em b.lmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 23, de 1994 (n' 327/93. na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova -a concessãO- OutOrgada à Rádio Montanhês de 
Botelbos Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média n8 cidade de Botelhos. Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Henrique Almeida. em substíb.lição à ComissãO de Educação. 

-17-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'24, DE 1994 

(Em regime de urgência. nos tei'D10s do 
art. 375, vm. do Regimento ln!emo) 

Votação. em b.lmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 24, de 1994 (n' 328/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão-"! Fundação de Ensino Superior do 
V ale do Sapucaí para executar setViço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada. com fms exclusivamente educativos. na ci· 
dade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável. proferido _em Plenário. Relator: _Senador 
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Lucídio PorteUa, em substituição à ComisSão de Educação. 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"62, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia. nos tennos do 
art. 375. VIU. do Regimento Interno) 

DiscussãO;- eoi--lifriio único, do Projctõ de:Decreto Legislati
vo n• 62. de 1993 (n• 268/93. na Câmara dos Deputados). que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Vila Real Ltda para explorar serviço de rndiodifusão sonorn em 
onda média na cidade de Culabá. Estado do Mato Grosso. (De. _ 
pendendo de parecer da Comissão de Educação) 

-19-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 64. DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo.n• 64. de 1993 (n• 275/93. na Câmara dos Deputados). que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Emissora Paranaense S/ A pan. explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na cidade de Londrina, Estado do Para
ná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-20-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 69. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art.175. VIU. do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 69. de 1993 (n• 313193. na Câmara dos Deputados). que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádío Mariana Ltda para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora ~m freqUência modulada na 
cidade de Mariana. Estado de Minas Gerais. Dependendo de pare
cer da Comissão de Educação) 

-21-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"8. DE 1994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 8. de 1994 (n• 303/93. na Câmara dos Deputados), que aproo 
va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura de 
Paulo Afonso Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Paulo Afonso, Estado da 
Bahia (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-22-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 20, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIU. do Regimento ln<emo) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 20, de 1994 fn• 266193. na Cimara dos Deputados). que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Nova Terra 
de Radiodifusão Ltda. awalmente denoo:llnada Rede Fênix de eo. 
municação Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqUência modulada na cidade de São José dos Pinhais. Estado do 
Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-23-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos teonos do 
art. 375. VIU. do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 21. de 1994 (n• 292193. na Câmara dos Deptltados). que 

aprova o- ato que renova a permissão da FM Rádio Independente 
de .Arcoverde Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Arcoverde. Estado de P('r
nambuco. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-24-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 26. DE 1994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 26, de 1994 (n• 344/93. na Câmara dos Deputados). que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio CampOS Dourados 
FM Ltda para explornr serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na cidade de Medianeira, Estado do Par::.ná. (De· 
pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 

~25-

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TNO N" 39, DE 1994 
(Incluído em Ordem d_o Dia. nos termos do 

art. 375. vm. do Regimento Jn<emo) 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 39. de 1994 (fi" 296193. na Câmara dos Deputados). que 
aprova o ato que ootocga pennissão ã Rádio Sem~ Negrn FM Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência modu· 
!ada na cidade de Alterosa. Estado de Minas Gerais. (Dependendo 
de perecer da Comissão de Educação.) 

-26-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 45. DE"l994 

(Incluído em Ordem do Dia nos lermos do 
art. 336. b. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 45, de 1994 (n° 222/92, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em 
Lisboa. em 16 de dezembro de 1990. tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Josapbat Marinho, em substituição à Comissâo de Relações Exte
riores e Defesa NacionaL 

-27-
SUBS1TIVI'ivo DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 179. DE 1990 
(Fm. regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b. do Regimento Interno) 

Votação. em fumo único, do Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n° 179. de 1990 (n• 202/91. naquela 
Casa), de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso. que dis
põe sobre o regime de prestação de seiviços públicos pela iniciati
va privada. previsto no art. 175 da Constituição. e regula a conces· 
são de obra pública, tendo 

- Parecer proferido em Plenário, Relator. Senador José Fo
gaça. em substituição às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e de Assuntos Econômicos, favorável ao Substitutivo 
da c~ com requerimentos que apresenta. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Serviços de In
fra-Estrutura.) 

-28-
PROJETODELEIDA CÂMARAN" 117.DE 1994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
117, de 1994 (no 4.151/93, na Casa de origem), que altera disposi
tivos do l)ecreto-Lei n° '22.7, de 28 de fevereiro de 1967. (Depene!-
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endo de pareceres das Comissões de Assuntos Sociais e de Servi
ços de Infra-Estrutura.) 

-29- ~· 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 136, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos tem:los-do 
art. 336, b, do Regimento lntemo) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara Q 0 

136, de 1994 (n• 4.801/94, na Casa de origem), que cria e llllnsfor
ma, no quadro permanente de pessoa da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6• Região. os cargos que menciooa e di 
outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.) 

-30-
PROJETO DE LEI DO SENADO N"90, DE 1994 

COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento lntemo) 

Dist:Ussão,-em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
90. de 1994-Complementar. de autoria do Senador Ney Maranhão, 
que acrescenta dispositivo ao Código Eleitoral, a fim de permitir a 
ação rescisória em casos de inelegibilidade. (Dependendo de Pan:
cer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

-31-
0FÍClO N" S/72, DE 1994 

(Em ~gime de urgência. nos termOs do 
art. 336, b,do Regimento Intemo) 

Oficio n• sn2. de 1994, do Senbor Presidenle do Banco 
Cenlnll, encaminbando ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Lelras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, destina
das à liquidação de precat6rios judiciais. (Dependendo de pan:oer 
da Comissão de Assuntos Econômicos.) 

-32-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 122, DE 1993 

(Em regime de urgência nos termos do 
art.. 336, c. do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunro com o 

Projeto de Resolução n• 94, de 1994.) 

Discussão, em tomo único, do Projeto de Resolução n' 122, 
de 1993, de autoria do Senador Man:o Macio~ que cria a Comis
são de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pore(:eres das Co
missões de Constituição, Justiça e Cidadania e Dlrdora.) 

-33-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 94, DE 1994 

(Em regime de urgência nos termos do 
art.. 336, c, do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Resolução n• 122, de !993.J 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução o0 94, 

de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge, que altem o Regi
mento Interno do Senado Federal, l!llnSfonnando a Comissio de 
Educação em Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. (De
pendendc de pan:ceres das Comissões de Constituição, Justiça c 
Cidadania e Diretora.) 

-34-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 151, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia IJ.Os termos do 
art.. 172, L do Regimento ln temo) 

Disaissão, em turno único, do Projeto de Lei da Câma,ra..n° 

151, de 1992 (n• 1.002. na Casa de origem), que dispõe sobre a ex
tinção da contriOOição sindical a que se referem os arts. 578 a 591 
da Consolidação das Leis do Trabalbo, aprovada pelo Decreto-Lei 
n, 5.452, de 1° de maio de 1943 e di outras providências, tendo 

Pa=er proferido em Plenário, Relator: Senador Eduardo 
Suplicy, favorável ao Projeto, com Emendas n~ 1 e 2, que apre
senta, em substituição à ComiSsão de Assuntos Sociais. (Depend
endo de porecer sobre a Emenda n•3, de Plenário,) 

-35-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 232, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art.. 254, parágrafo único, do Regimento lnlemo) 

Discu~sio, em turno único, do Projeto de Lei do Senado D0 

232, de 1991, de autoria do Senador Julahy Magalhães, que autori
za o Poder Exea.Jtivo-a defmir as terras indispensáveis à preserVa
ção ambienta~ integrantes dos bens da União e dos Estados, na 
forma do art.. 23, VI e vn, combinado com o art.. 24, VI, da Cons
tituição Federal, tendo 

Parecer contrário, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ronan Tito. em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

-36-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 11, DE 1994 

COMPLEMENTAR 

Discussão, em tu mo único,-do Projeto de Lei do Senado D0 

11, de 1994-Complementar, de autoria do Senador Marco Maciel, 
- que dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de Apoio ao Desen

volvimento Social- FAS, e dá outras providências, tendo 
Pan:cer sob n•227,de 1994daComissãode 
- Assuntos Econôm.icos, favorável ao Projeto com Emen

das D0 1 e 2-CAE, que apresenta. 

-37-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 73, DE 1991 

(lnclu!do em Ordem do Dia nos tennós do 
art.. 172, L do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Julahy Magalhães, que dispõe sobre 
isenção,do Imposto de Renda para bolsas de estudo de médicos re
sidentes e remuneração de estudantes em estágio para complemen
tação de estudos universitários. (Dependendo de pan:oer da Co
missão de Assuntos Econômicos.) 

-38-
MENSAGEM N' 314, DE 1994 

Escolha de Autoridade 

DiscUssão, em tu mo único, do Parecer 0° 237, de 1994, 
da Comissão de CõD.stituição, Justiça e Cidadariía sobre a Men
sagem n• 314, de 1994 (n' 899/94, na origem), de 24 de outu
bro de 1994, pela qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberaçio do Senado a escolha do Senhor VALDIR 
RIGHETTO, para exercer o cargo de Ministro Togado do Tri
bunal Superior do Trabalho. 

-39-
MENSAGEM N' 349, DE 1994 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em rumo único, do Parecer D0 236, de 1994, da 
Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n• 349, de 
1994 (n• 991194, na origem), ac 11 de junbo do corrente ano, pela 
qual o Senbor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senbor EDSON RODRlGUES-CHA VES 
para exercer o cargo de Conselheiro do Conselbo Administrativo 
de Defesa Econômica. 
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-40-
MENSAGEM N" 372, DE 1994 

Esoolba de Autoridade 

Disaissio, enftUmõ úi:ricó;dó Parecer 0° 311, de 1g94, da 
Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem D0 372. de 
1994 (n' 1.093/94,·na origem), de 1' de dezembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da Repúbfica submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhoc EDGARD LINCOLN DE PROEN
ÇA ROSA, para ocupar um dos cargos de Cons<lheiro Adminis
trativo de Defesa Ecooômica. 

-41-
MENSAGEM N" 393, DE 1994 

Escolha de Autoridade 
(Incluído em Ordem do Dia aos termos do ~ 

art. 281 do Regimento Interno) 

DiscuSsão, em turno único, do Parecer 0° "330, de 1994. da 
Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem 0° 393~ de 
1994 (n' 1.186/94, na origem). de 21 de dezembro de 1994, pela 
qual o Senhoc Presidente da República submete à. deliberação ~ 
Senado a escolha do Senhoc FRANCISCO LAFAIETE DE PA
DUA LOPes, para exen:er o cargo de Diretor do Banco Central 
do Brasil. 

-42-
MENSAGEM N' I 02, DE I 994 

Esco~a de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tumo úniCo, do Parecer da ComiSsão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 102, de 
I 994 (n' 135/94, na origem), de 21 de feven:iro de I 994, pela qual 
o Senhoc Presidente da Repúbfica submete à deliberação do Sena
do o nome do Senhor RONALD LESLIE MORAES SMALL, Mi
nistro de Primeim Classe da Carreim de Diplomata, para, cumula
tivamente com a função de Embaixador do Brasil jlnto à Comuni~ 
dade da Austrália, exercer a função de embaixador do Brasil junto 
à Nova Zelândia. 

-43-

MENSAGEM N" I 78, DE 1994 
Es<:olha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional so~ a Mensagem D0 178, de 
1994 (n' 325/94, wi~origem), de 26 de abril de 1994, pela qual o 
Senhor Presic•nte da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor BERNARDO DE AZEVEDO BRITO, Minis
lro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata. para. cunmlativa
menle com a função de Embaixador do Brasil junto à República da 
Finlândia, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica da Estônia. 

-44-

MENSAGEM N' 192, DE 1994 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em rumo único, do Parecer da Comissio de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 192, de 
1994 (n' 375/94, na origem), de 23 de maio de 1994, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à_ deliberação do Senado 
o nome do Senhor BERNARDO PERICAS NETO, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para. WIDlllativamente 
com a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bélgica, 
exen:er a função de Embaixador do Brasil junto ao Grão-Ducado 
de Lnxemborgo. 

-45-
MENSAGEM N'218. DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, .em rumo único, do ·parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e·oefesa Nacional sobre a Mensagem n° 218. de 
1994 (n' 422/94, na origem). de 3 de junho de 1994. pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
nome da Senhoca TiffiREZA MARIA MACHADO QUINTEL
LA, Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para, 
cumulativame'!te com a função de Embaixadora do Brasil junto à 
República da Austria. exercer a função de Embaixadora do Brasil 
junlO à República da Eslovênia. -

-46-
MENSAGEM N" 225, DE I 994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em rumo único, do Parecer da ComisSão de Re
lações Exteriores e- Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 225, de 
I 994 (n' 447/94, na origem), através da qual o Presidente da Re
pública su~ete a deliberaçio do Senado a escolha do nome do 
Senhor JOAO TABAIARA DE OLIVEIRA. Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República de Cingapura. 

-47-
MENSAGEM N' 257, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Disrussã:o, em rumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa: Nacional sobre a Mensagem n° 257, de 
1994 (n' 527/94, na origem), através da qual o Presidente da Re
pública submete à deliberação do Seoado o nome do Senhor JOR
GE SALTARELLIJÚNIOR, Ministro de Segunda Classe. da Car
reira de Diplomata., para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República do Senegal. 

-48-
MENSAGEM N' 264, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tuino únii::o,-do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 264, de 
1994 (n' 552/94, na oiígem), de IS de julho de I 994, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor JOÃO AUGUSTO DE MÉDICIS, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para. cumulativamente 
oom a função de Embaixadoc do Brasil junto à República Popular da 
O!ina, exen:er a função de Embaixador do Brasil junto à Mongólia. 

-49-
MENSAGEM N" 27 4. DE 1994 

Escolha de Chefe de Mi~ Diplomática 

Disrussão, em blmo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 274, de 
I 994 (n' 603/94, na origem), de 3 de agosto de I 994, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor PAULO MONTEIRO UMA, Ministro de Pri
meira Classe da Carreira de Diplomata, para. cumulativamente 
com a função de Embaixador-do Brasil junto ao Reino da Tailân
dia, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reírio do 
Camboja. ~ 

-50-
MENSAGEM N"278, DE 1994 

Escolha de Chere de Missão Diplomática 

Discussão, em rumo único, do Parecer da Comissão de Re-
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lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 278, de 
1994 (n• 643/94, na origem), através da qual o PresideDle da Re
pública submete ! deliber.lção do Senado o D.Q!IlC da Senbora 
VERA PEDROSA MARTINS DE ALMEIDA. Ministra de Pri
meixa Classe., da Carreira de Diploma.ta.. pam exetceT a função de 
Embaixadora do Brasil junto ao Reino dos PaíseS Baixos. 

-51-
MENSAGEM N" 299, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tumo único, -do Parecer da Comissão de Re
lações Exteiiores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 299, de 
1994 (n• 727194. na origem), de 6 de setembro de !~4. pela qual 
o Senhor Presidente da República submete ! deliberação do Sena
do o nome do Senboc RONALD LESLIE MORAES SMALL, Mi
nistro de Primeint Classe da Cam:ira de Diplomata, para, cumula
tivamente com a funçio de Embaixador do Brasil junto à Comuni
dade da Austt:á.lia, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
a Papua Nova Guioé. 

-52-
MENSAGEM N• 300, DE 1994 

Escolha de Chel'c de Misoão Diplomática 

Discussão, em rumo único, do Parecer da Comissio de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 300, de 
1994 (n• 728/94, na origem), de 6 de setembro de 1994, pela qual 
o Senba- Presiden\O..da Repúblic;o.Sllbmete à d~liberação do Sena, 
do o nome do Senhor CARLOS EDUARDO DE AFFONSECA 
ALVES DE SOUZA, Ministro de Primeira Classe da Cam:ira de 
Diplomata, para, cumulativamente com a fuoçio de Embaixador 
do Brasil junto à Confedemção Suíça. exex= a funçio de Embai
xador do Brasil junto ao Principado de Liccbtenstein. 

-53-
MENSAGEMN"302,DE 1994 

Escolha de Chel'c de Missão Diplomática 

Discussão, em tumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Men$agem n° _302, de 
1994 (n• 804194, na origem), de 29 de setembro de 1994, pela qual 
o Senhoc Presidente da República submete à deliberação do Sena
do o nome do Senbor LUIZ FELll'E DE LA TORRE BENII'EZ 
TEIXEIRA SOARES, Ministro de Primeira Classe da Cam:ira de 
Diplomata. para. cumulativamente com a funçio de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Suécia,-ic:xercir a lünçib de Embaixa
dor do Brasil junto à República da Letônia. 

-54-
MENSAGEM N" 310, DE 199~ 

Escolha de Chel'c de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissio de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobJ:e a Mensagem D0 310, de 
1994 (n• 891/94, na origem), através da qual o Presidenle da Re
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor SÉR
GIO DAMASCENO VIEIRA, Ministro âe Primeint Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exen= a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Gualemala. · 

-55-
MENSAGEM N" 311, DE 1994 

Escolha de Chel'c de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 311. de 
1994 (n• 892/94, na origem), através da qual o Presidente da Re
pública submete à deliber.lção do Senado o nome do Senhor CAR-

LOS ALFREDO PJNI'O DA SILVA, Ministro de Segunda Classe, 
da Cam:ira de Diplomata, para exex= a funçio de Embaixador do 
Brnsil junto a Barbados. 

-56-
MENSAGEM N"312. DE 1994 

Esoolba de Cbcfe de Missão Diplomática 

Disrussio, em bJmo único. do Parecer da Comissão de Re
lações Exterioces e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 312, de 
1994 (n• 893/94, na origem), através da qual o Presidente da Re
púb\ica submete à deliber.lção do Senado o nome do Senhor 
CLAUDIO MARIA HENRIQUE DO COUT<Y L YRA, Ministro 
de Segunda Classe, da Cam:ira de Diplomata, para exen:er a fun
çio de Embaixador do Brasil junto à República Cooperativista da 
Guiana. 

-57-
MENSAGEM N" 313, DE 1994 

. Escolha de Chefe de Mlssiio Diplomática 

Disrussio, em tumo único. do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nac.ional sobJ:e a Mensagem n° 313, de 
1994 (n• 894194, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor JA
DIEL FERREIRA DE OLIVEIRA. Ministro de Segnnda Classe da 
Cam:ira de Diplomata, para exex= a função de Embaixador do 
Brnsil junto à República da Indonésia. 

-58-
MENSAGEM N"316, DE 1994 

Escolha de Chel'c de Mlssiio Diplomática 

Discussio, em tumo único, do Parecer da Coinissão de Re
lações Exterioces e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 316, de 
1994 (n• 908194, na origem). pela qual o Senbor Presidente da Re
pública submete à deliber.lção do Senado o nome do Senbor RU
BENS RICUPERO; MinistrO de Primeint Classe da Carreira de 
Diplomata, para exen:er a função de Embaixador do Brasil junto â 
República Italiana. 

-59-
MENSAGEM N" 345, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tumo ónico, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobJ:e a Mensagem n° 345, de 
1994 (n• 963/94, na origem). pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliber.lção do Senado o nome do Senhor AN
TONIO CARLOS DINIZ DE ANDRADA, Ministro de Primeint 
Classe da Cam:ira de Diplomata, para exex= a função de Embai-
xador do Brasil junto à ROpllblieado Zimbábue. · 

-60-
MENSAGEM N" 359, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomáti<A 

Discussão. em rumo único, do Paxecer da Comissão de Re
lações Exterioces e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 359, de 
1994 (n• !.037 /94, na origem), de 22 de novembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senbor GERALDO AFFONSO MUZZI, Mi
nistro de Segunda Classe da Cam:ira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República Federal da Ni
géria. 

-61-
MENSAGEM N" 370, DE 1994 

Eacolha de Chel'c de Missão Diplomática 

Discussão, em rumo único, do Parecer da Comissão de Re-



188 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1995 

lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 370, de 
1994 (n• !.o&s/94, na origem), de 30 de novembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete ii deliberação do 
Senado o nome do Senhor CARLOS AUGUSTO REGO SAN
TOS NEVES, Miníiiro de Primeira Classe da Carreira de Diplo
mata, para. cumulativaÕlerite com o cargo de Embaixador do Bra
sil junto aos Estados Unidos Mexicanos, exercer a função de Em-
baixador do Brasil junto a Belize. ·· 

-62-
MENSAGEM N" 375, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Dlplomádca 

Discussão, eo:i rumo úfiicó, do Puecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 375, de 
1994 (n' 1.11 &'94, na origem), de 6 de dezembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da ReP.dblica submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor JOSE NOGUEIRA FILHO. Ministro 
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para.. cumulativa
mente com a função de Embaixador do Brasil junto à República de 

Cuba. exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Antígua e 
Barbuda. 

-63-
MENSAGEM N" 390, DE 1994 

EscoOu~ de Chefe de Missão Diplomática 

DiScussão, em tumo único; do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 390. de 
1994 (o' 1.162194, na origem), de 15 de dezembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhin- CELSO LUIZ NUNES AMORIM. Mi
nistro de Primeira Classe da CaiTeira de Diplomata, pãra exercer a 
função de Embaixador, Cl!efe da Missão do Brasil jmto às Nações 
Unidas. . 

O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 h5min.) 

Ata da 22a Sessão, em 9 de janeii"Q de 1995 
11 a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49' Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

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

Affonso Camargo- Alexandre Costa- Chagas Rodrigues
Epitácio Cafeteira - Francisco Rollemberg- João C~lmon- João 
França- Joaquim Beato- Lourenberg Nunes Rocha- Lõurival 
Baptista- Mansueto de Lavor- Mauro Benevides- Nabor Júnior 
-Pedro Teixeíra- Ronaldo Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 15 Srs. SeQ.adores. Havendo nú-
mero regimeit.lal, declaro aberta a sessão. . 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1° Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restiluindo autógrafos de projelo de lei sancionado: 
N°6, de 1995 (n-o 44/95, na origem), de 6 do corrente, refe

rente ao Projeto de Lei da Câmara o' 119, de 1993 (o' 1.203/91, na 
origem), que denomina "Luís Fausto de Medeiros"- o Porto-llha de 
Areia Branca, situado no município do mesmo nome, Estado- do 
Rio Grande do Norte, sancionado e transformado na Lei n° 8.976, 
de 6 de janeiro de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues)- O ExP.,dien
te lido vai ã publicação. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. J<> SecretáriO. 

São lidos os seguintes: 

Oficio n" 005/PT 

Brasília, 6 de janeiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho_a honra- de dirigir-me a Vossa Excelência afim_ de in

dicar o- Depu fado LUIZ GUSHIKEN para integrar, cómo _titular 
em substituição ao Deputado JOSÉ FORTUNA TI, a Comissão 
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória o' 799194. Como 
suplente, indico o Deputado VLADIM:JR PA,LMEffi.A em substi
tuição ao Deputado CffiCO VIGILANTE. 

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos de conside
:ra"Çã.o e apreÇo . .:... Deputado Paulo Bernardo, Líder do PT em 
exercíc~o. 

Oficio 0° (X)6JPT 

Brasília, 6 de janeiro de 1995 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência afim de in

dicar o Deputado LUIZ GUSHIKEN e o Deputado EDUARDO 
JORGE para integrar. cOmo ti~lar e suplente respectivamente em 
substituição ao Deputado JOSE_f'ORTUNATI, a Comissão Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória 0° 811/94. 

-Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos de conside· 
ração e apreço. - Deputado Paulo Bernardo, Líder do PT em 
exerci cio. 

O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues)- Serio feitas 
as substituições solicitadas. 

tário; 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 27, DE 1995 

_Senhor Presideme, 
Requeiro, nos termos do art. 43, Inciso I do Regimento ln

temo, licença para tra_tamento de saú~_até 31 de janeiro de 1995, 
confoime Atestado Médico em anexo, em prorrogaÇão -à licença 
concedida pelo Requerimento 0° 98Qf94, aprovado em 9 de de-
zembro últínio. -
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Sala das Sessões, 9 de janeiro de 1995.- Senador Onofre 
Quinan. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado o 
requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURJV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem reVisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr" e 
Srs. Senadores, retomando de Aracaju. ontem, e passando por Sal
vador, recebi um exemplar do jornal A Tarde, o noticioso de 
maior circulação naquela região, com a recomendação de ter um 
comentário de autoria de um dos jornalistas mais autorizados da 
imprensa baiana e que é sergipano de nascimento. 

Trata esse artigo, Sr. Presidente. de uma breve aprociaçãO 
sobre o esforço do último Governo Federal em resolver os proble
mas que afligiam a população, dificultavam o desenvolvimento e 
frustravam a esperança dos brasileiros. 

O jornalista Junot Silveira, já encanecido na_e_~periência de 
comentarista político e um competente e atuante porta-voz de re
clamos da população e apreciador de eventos cívicos e culturais,jã 
um tanto calejado e cético quanto ao acompanhamento das reali7a
ções dos Govemos, face às intenções dos projetas políticos oriun
dos das campanhas eleitorais, a.'lima-se em louvar o desempenho 
do ex-Presidente Itamar Franco, que, apesar de ter assumido a 
Chefta do Executivo Federal em condições adversas, concluiu o 
seu periodo de ggvemo com importantes feitos em beneficio do 
País e da Sociedade. · 

E essas realizações a que se refere o ilustre jornalista eu já 
tive a oportunidade de comentar em pronunciamento anterior. tais 
como: o controle da inflação, o estabelecimento de uma nova moe
da acreditada. a estabilização da economia, estirou !ando os índices 
de crescimento, o exemplo de austeridade e seriedade na.adminis
tração pública, a conclusão de obras inadiáveis: Iiõ Nordeste. que
ro reSsaltar a inauguração de Xingó- pelo que lutei desde 1972-. 
a melhoria do poder aquisitivo do salário mínimo. o cOmbate ao 
tráfico e à violência organizada e tantas outras metas e objetivos 
em que se empenhou como o sucesso da credibilidade. 

O jornalista Junot Silveira _encerra o seu artigo. publicado 
em A Tarde de 8-1-95, intitulado ''Popularidade Merecida", e que 
peço seja transcrito com o miu pronunciamento, com o seguinte 
veredicto que é o pensamento da maior parte dos brasileiros: ''Me~ 
recicla e justa. portanto, a popularidade com que ençerrou a sua ad
ministração o Presidente Itamar Franco." 

A Tarde 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOU· 
RIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

POPULARIDADE MERECIDA 

Junot Silvei.xa 

Durante muito tempo o Brasil sofreu mais do que nos últi
mos dois, anos. Atormentou-se por falta completa de soluções eco
nómicas. Evidentemente no governo Itamar Franco nâo houve 
tempo, nem planejamento idieal, nem olhares mais atenciosos para 
os problemas sociais. Várias dificuldades que já existiam, conti
nuazam desaftando a administração pública e atormentmdo a so
cieâade brasileira. Não a sociedade em geral, a parcela de banquei
ros e empresáriOs; -de altos comerciantes e -indus_triajs e políticos. 
porém das classes média e pobre, justamente as duas que compõ
em o maior percenttlal dos brasileiros. 

Na sua gestão o governante mineiro-adotou Várias providên
cias enérgicas e opoi-n.iDá.S. ProVidências que impuseram proveito-

sas inovações. que acabariam com distorções govemamentaís e ví
cios administrativos. É sabido e notório que lhe faltaram recursos 
pecuniários para resolver sérias e cotidianas questões~ Questões 
que sempre dificultaram o progresso do País, como a reilização e 
ou mesmo a conclusão de numero~_s obras públicas. 

A falta_ de recursos, poré!ll, não foi_ apenas para esse setor. 
Parelelamente faltaram meios econômicos para melhorar a Previ
dência. O mesmo, ou pior ainda, aconteceu e continua a acontecer 
com a multidão de enfermos, pois quase todos os hospitais públi
cos entraram em estado de falência, ficaram sem meios para aco
lher e tratar os pobres doentes pobres. 

Em parte por causa das falcatruas, em parte porque os médi· 
cos e enfermeíros são mal remunerados e quase nunca existem es
toques de remédios. O mesmo problema de péssima dotação de 
verbas para as escolas e os professores rebaixa, há muitos a_nos, a 
qualidade do ensino. E tudo isso tem contribuído para exigír gran
des esforços da administração do País. Tanto isso como a inflação 
que não encontra freios para conter as manobras. inclusive ilegais, 
dos ambiciosos. E em conseqüência o sofrimento. sempre e cada 
vez-mais acentuado dOs pObres. -

Itamar assumiu .o poder dentro desse quadro critico e angus
tioso. Não se assustou, porém, pois tomou todas as providências 
ao seu alcance, nunca se mostrou indeciso ao demitir auxiliares 
que perdiam a sua confiança ou não revelavam condições de méri· 
tos para o bom exercido de suas funções. E teve. à frente do ga.
verno, um procedimento honrado e democrático, buscando adotar 
e adotando iniciativas de ordem administrativa. no setor económi
co. objetivando criar oportunidades, em termo de melhores produ
tos e melhores preços para os brasileiros. 

Merecida e justa, portanto, a popularidade com que encer
rou a sua administração! 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF. Pronuncia o seguin
te discurso.) --Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. 9s números 
obtidos no último- pleíto no Estado do Paraná. onde Alvaro Dias 
foi o c!.ndidato do PP, em Minas Gerais, foi Hélio Costa. em 
Goiás, foi Lúcia Vânia e, em Brasília, Distrito Federal. Valmir 
Campelo foi também candidato apoiado pelas forças do Partido 
Progressista. são expréssivos e demonstram que. em sua totalida
de. significaram e permitiram a ·vitófia do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso no primeiro turno. E reftro-me apenas. Sr. Pre
sidente, a quatro Estados da Federação. 

Todos nós sabemos que o PP teve também votação substan
cial. em coligação. em outros pontos do Território Nacional. En
tão, não é possível, não é crível, não é razoável que uma agremia
ção política. sob pena de desmerecer os partidos políticos- o que 
se faz aqui com tanta habitualidade- digo eu e volto a repisar. não 
é possível que um partido político tenha dado uma substancial 
contribuição, permitindo que o Senhor Presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, fosse eleito no primeiro 
turno por urna votação expressiva; e não é crivei. não é razoável 
que agora, que é o momento do diálogo. o Partido aliado seja col9· 
cado à margem do processo. 

Quais seriam os pretextos que o Presidente da República e o 
seu Conselho Político adotariam para marginalizar o Partido Pro
gressista nas reuniões do chamado Conselho Político, não penni
tindo que esse Partido, pelas suas Lideranças. pudesse emitir as 
suas conceituações. apresentar os seus programas e as suas suges
tões e não fosse convidado como simples autônomo. só para ouvir. 
ouvir e ouvir? 
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Aqui se fala que a razão predominante de não se convidar 
as Lideranças do Partido Progressista deve·se ao fato de que, na 
nova legislatura. que se inicia em fevereiro. sutgiriaffi-novos Líde
res para se dar continuidade ao diálogo ou para -ínlclá~ lo. Se fosse 
até para dar continuidade, eu estaria aqui advogando que esse seria 
um procedimento regular. O que Se faZ aqui é ·ex.il.i.ã!itehte-dizer e 
afumar que aquilo que aconteceu outro dia, expres.o;adO pelo teste
munho do Senador Francisco Rollemberg. é que Senador em final 
de mandato não conta, não é prioritârio·e-. por corueguinte. não 
deve ser chamado para o diálogo. Como se o importante nisso 
tudo fossem as figuras fJsicas dos membros partidários e não o 
próprio partido politico. E uma confissão prematura -de que o que 
o Governo quer não é negociar, Conv-ersar, dialogar com partidos 
pclÍlicos, e sim. com determinadas pessoas, os sempre chamados 
caciques dos partidos políticoS: Sempre advogamos e sustentamos 
que, enquanto for esse o procedimento, sem dúvida, indiscutivel
mente, partidos políticos não merecerão respeito, porque as nego
ciações nào passam pelos partidos políticos mas pelas pessoas físi
cas· de determinados figurões -dos partidos políticos. Isso é real
mente desmerecer. desvirtuar o sentido político. Então, o PP não 
serve pelos seus remanescentes, pelos seus últimos dos rnoicanos 
para um diálogo com o GõVemo, porqUe, daqUi a 30 dias, não tere
mos mais nenhum peso especifico, como se esse peso fosse o nos
so individual e não o da agremiação com que contribuímos. O PP 
não serve. na verdade. para esse diálogo. mas serve para ser inti~ 
macio, pressionado e convOG.a_do aqui para votai" ao sabor do inte
resse do Governo: Para essa hora, o Governo faZ esparramar aos 
quatro ventos que o nosso partido nãó se· faz presenle Porque esta~ 
ria solidário com determinadas causas. 

Não é crivei. volto a dizer, Sr. Presidente. não é razoável 
que um homem, emanado desta Casa, que dizia que sem composi
ção e diálogo com as forças políticas, seriã- âificil governar. hoje 
permita e consinta esse tipo de procedimento. E o mais grave, con
sinta. que seus correligicfnários venham insultar esta Casa, permi
tindo, nem que seja pela omissão. pelo silêncio, que o Go:vernador 
do Estado do Ceará. Tasso JereissatL declare no jomal Correio 
Braziliense, de hoje, em três colunas, na página. ti-o 3, aflrmar que 
aconselliará o Presidente Fernando Henrique Cardoso a partir para 
o confronto com os Senadores que estão, segundo ele, ''boicotando 
a· aprovação da indicação de Pérsio Arida para a Presidência do 
Banco Central". 

Com o ·ocorrido, sabe-se. ~gora. onde o ex-Ministro Ciro 
Gomes fez escola, ao declarar que o País era cheio -de etárioS; ba
seado, estribado e calcado em exemplos dessa natureza que o li der 
maiOr hoje do Estado do Ceará diz que o Presidente de..vej.gnorar a 
chantagem dos Senadores e determinar que Pérsio Arida assuma já 
o carg·o. 

Sr. Presidente, chantagem é uma palavra muito forte. Aque
le que se der ao traballio de procurar no Dicionário AUrélio o seu 
significado. verá que chantagem é levar vantagens. principalmente 
econômicas, ou favores outros. 

Creio, Sr. Presidente. que o Governador do Ceará. que já 
fez escola. hoje na· Academia de Harvard, está-se estribando em 
exageros. Já se falou aqUi que a omissão da Mesa dO Senado é rcs: 
ponsãvel exatamente por essa imagem ruim de todos que comp<"1-
em esta Casi. Concito que a Mesa interpele o Sr. Goveni.ador do 
Ceará para que S. Ex• d.iga se esta Casa é de chantagistas. É pre<:i· 
soque se tome uma posição. para que não se venha. amanhã. dizer 
que fomos. mais uma vez. silentes diante_de investidas maledicen
tes. Esta Casa nào pode concordar com isso. Seja eu um remanes
cente dos que não vão voltar-quem sabe, poderemos até volt.1r -. 
ou um daqueles que não são mais prioritários. como disse o Sena-

dor Francisco Rollemberg. Afmnou S. Ex• que, por não ser Sena
dor reeleitO - aliás, nem foi candidato -, não era mais prioritário 
para receber apoio do Itamaraty no Exterior, conforme d(X"Umento 
que lhe foi dado ver num consulado brnsile.iro em Mia.mi...Que esta 
Casa tome uma prov~dência pelos remanesCentes que partirão. Que 
não venha se diga que não se conversa conosco porque não tem<)S 
mais cacife. Isso é para que se chegue, amanhã, dizendo ao Partido 
Pro~sis~ que seus filiados chegaram serodiamente, chegaram 
tardiamente. Com issO. nào teremos m_als espaço para ç.ot'l:tribuir e 
participar do Governo Federal, porque ao <.:hegarmos a solu\·ão já 
teria sitio tomada. 

A minha posição continua, enquanto Líder deste Partido, 
em não dar número para qualquer votação sem o necessário respei
to do Executivo pelo Senado Federal e também dos seus acólitos, 
dos seus correligionários. O S[. Presidente da República estã na 
obrigação de não re<:cber o Sr. Tasso·Jereissati dentro de uma pau
ta em que ele preconiza, para que possa merecer o respeito; que o 
receba para tratar dos interesses. do Ceará, em alto nível, mas que o 
faça. anunciando previamente que o Senado Federal merece ores
peito d~1 Sr. Presidente da República. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite~ me V. Ex• um aparte? 
O SR. PEDRO TEIXEffiA - Ouço-o rom muito praut. 

nobre Senador Eduardo Suplicy. 
_Q Sr. Eduardo_ Suplicy - Senador Pedro Teixeira, com o 

maior respeito. eu gostaria de convidá-lo a-uma reflexão, djante 
d()s fatos que ocorreram nos últimos dias e das reações da popula~ 
ção brasileira. em geral. sobre o que aconteceu no Senado Federal. 
Não são apenas os editoriais dos jornais e os articulistas que trata
ram desse assunto. Em qualquer lugar do País por onde andei, seja 
aqui em Brasília. tlU na cidade de São_Paqlo, seja por íntem1édio 
de telefonemas recebidos de outros Estados, andando pelo parque 
ou pela rua, num fínal de semana, seja na fúa de um cinema. num 
restaurante, ou no avião onde eu me encontrava, as pessoas se diri· 
giram a mim. como provavelmente o fizeram com cada um dos 81 
Senadores, onde qualquer um destes estivessem. Essa reação de
corre do f :>.to de não termos aqui votado o nome do Presidente do 
Banco Central, em funçâo das cxplicações.coloCadas pOf'álguns 
senadotes, uma delas por não ter sido votado na Câmara dos De
putados o projeto de anistia ·daqueles que fizeram uso da. Gráfica, 
considerado indevido pela Justiça Eleitoral cu conforme diz a lei, 
ou pelas razões como as que V. Ex.• aqui reíti!ra. O fato de o Parti

. do. Progressista não ter sido convidado para a reunião do Conselho 
Político do Governo e não ter recebido a_ devida atenção por parte 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. EXistein oUtraS ·rã7.ões 
como as expressas hoje em alguns jornais, a de que alguns Sena
dores não compareceram porque aguardavam a designação de pes
soas para cargos nos mais diversos escalões e, por isso, não esta.~ 
vam presentes ao plenário na hora da. votação. Sejam_quais forem 
as razões. o fato é que tefn havido uma das reações mais fortes que 
já senti nestes 4 anos e 9 dias do meu mandato no Senado Federal. 
Posso lhe garantir, Senador Pedro Teixeira, que o protesto é de tal 
monta que, ainda ontem." quando praticava exercícios no Parque do 
Ibirapuera, como costumo fazer. dezenas de cidadãos que costu
mam dirigir-se a mim para me çumprirnentar e comentar sempre 
os fah)S correntes. ·abordaram-me para dizer que é preciso que sur
ja um movimentç de opinião pública nas ruas, a essa altura. se o 
Senado continuar com esse comportamento. Ainda hoje alguns 
jornais expressam a opinião de leitores, propondo, até mesmo. o 
fechamento do Senado. Senador Pedro Teixeira, fico-ine pergtm~ 
tando se não haverá uma fórmula mai~ eficaz de os Senadores que 
tiven;,m a atirude de aqui não comparecer no momento da vot.ci.ção 
extemar seu sentimento a quem quer que seja. O fato de não con-
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seguirmos votar matéria de importância como a indicação do Pre
sidente do Banco Central. em verdade, acaba repercutindo mal 
para a instiOJição perarite a opinião públíca. V 1m hoje para o Sena
do Federal convicto da responsab~lidade de dialogar com todos os 
Srs. SenaJm-es e dizer-lhes~'\ importância de aqui estannos votan
dl, muitas. matérias. debatendo problemas da envergadura da crise 
sncial que está nct)mmdo no País. das repercussões sobre a econo
mia brasileira da ,,:rise no México, -da política Carilbial. que está 
pas~ndo por grave impasse, e de quesi.Cies as mais diversas que, 
sem dúvida, merecem o debate, a atenção e a votação de todos 
nós. Respeito a opiniãõ de alguns de que o que está em jogo é a 
pessoa do Presidente da instituição. não apenas S. Ex• mas tam
bém outras pessoas. conforme foi aqui assinalado, diversos Parla
mentares que, igualmente, estariam sendo objeto de possível pro
cesso na Justiça. Sendo eu um Senador de oposição. nunca entendi 
que fazer oposição fosse, por exemplo, impedir a votação de no
mes designados pelo Presidente da República para assumir funçõ
es como a de embaixador ou de presidente do Banco Central. Con
sidero imp:>rtante estar cobrando a responsabilidade, das pessoas a 
quem são atribuídos esses cargos, na execução da política monetá
ria, da política económica que vão colocar em vigência. Faço, res
peitosamente. essa reflexão, Senador Pedro Teixeira: porque ava
lio que será no interesse do fortalecimento da instituição, do Sena
do Federal: que procurem os Srs. Senadores dialogai com os Parti
dos, que compareçam ã Câmara dos Deputados ou conclamem o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso a ter um diálogo com os 
Partidos os mais diversos. Mas, é essencial que estejam bem cien
tes. Repetir-se O que OCOrreu na sertlaila passada, no meu entender, 
Senador Pedro Teixeira. vai ser prejudicial para a instiruição Sena
do Federal. 

O SR. PEDRO TEIXEffiA- Senador Eduardo Suplicy. 
eu até vou dizer a V. Ex• que concordo plenamente com a cobran· 
ça que os meios de comunicação estão fazendo. Acho que este é o 
seu papel: ser cristalino e apresentar ao País a verdade dos fatos, 
mas não, por exemplo. quando a verdade é dístol'C'ida, como ocor
reu na semana passada, quando o editorial de um jornal citou que 
o Senador Vahnir Campelo estava se furtando a votar. o que: não 
correspondia à realidade, e que eu tinha me utilizado da Gráfica do 
Senado, razão por que eu estava me comportando assim. Veja só! 
Quando a potícia não é tendenciosa, quando a noticia é correta, 
nós só temos que fazer coro com a irii.prensa. - --- - --

Vou perguntar-lhe algo antes de fazer alguma digressão. V. 
Ex• responde se tiver vontade. sendo que o silênClo·nào Vai impli
car qualquer prejulgamento de minha parte. V. Ex• acha que seus 
Pares que não estão vOtando estão fazendo chantagem? E a per· 
gunta que repito: concOrda que os Pares que não estão compare
cendo estão fazendo chantagem? 

O Sr. Eduardo Suplicy - Considero que os Senadores que 
não estão comparecendo estão utilizando do instrumento regimen
tal conhecido pelo nome de "obstrução". Não comparecem porque 
não querem votar por alguma razão. Qual a razão alegada? Estou 
colocando os fatos. Uma das razões alegadas pelos Senadores que 
não compareceram deveu-se ao fato de que. lá na Câmara dos De
putados. os- Partidos que apóiam o Governo. como o PSDB. o 
PFL. o PMDB. o PTB. e também o PP. se não me engano. e ou~ 
tros. os Partidos que compõem a coligação governamental não te· 
riam se empenhado_suficientetriente jjãia votar a matéria relativa ã 
anisiía daqueles que se utilizaram da Gráfica. Essa foi urna das pri
meiras razões apresentadas. a outra foi expressa por V. Ex a: a de 
que não comparecia porque o Presidente Fernando Henrique Car
doso não havia convidado o Partido Progressista para participar_da 
reunião do Conselho Politico. considerando que 0 PP é um dos 

Partidos que compõem a coligação de apoio ao Presidente Fernan
do Henrique. e do qual V. Ex• é membro. Entendi que essa foi a 
explicação dada por V. Ex• aqui mesmo em outra opornmidade, e 
hoje reiterada, aos jornalistas. Salvo distorções. foi o que com
preendi ao ler os Jornais. HOje há também uma outra explicação 
por parte de outros Senadores: de que estariam deixando de com
parecer porque aguardavam indicações, nomeações para os diver
sos escalões. Há ainda uma razão referente ao fato de que. dos 81 
Senadores. alguns assumiram cargos de Governador e Ministro. e 
desses, três suplentes ainda nào ocuparam seus postos aqui no Se
nado Federal. Neste ponto, eu quero dizer que, mesmo não sendo 
do PSDB. preocupei-me com esta questão, pelo íato de v F..stado 
J(,.· São Paulo r.st~1r .\.qui P:pn:.c:a•nt.1do por apenas dois Senadores. 
i' ·!efPnei mesmo ao cx-Frcsi'.l~ntc \ll Sindicato dos Metalúfgicos. 
~·<.·l :r-:sith:nr·· <h· U!ll:' d<ts Centrai; SinJicais c transmiti a S. s· que 

· h n1Ya illl['· IJ!,u,l,• qu~ ao.;:-;unli~"L' >) manr.lato Je Senador. ain
•IJ..' ,o;'•.'n:t" 11 p.•:i· \I·• d,) di.t t/\,1 ~111 diQ. 31 deste mês. Explicou
...:..·;- 1..! ,, ••• ··Ll'. -·\:• 1 o.··:·.~··d,, Jt' uru enfarte que ·sofreu há 

· ~ r,•mando alguns medicamen-
·.JL'·.!. J'< ·. '''/· ··n~< .!,_:nda etc. De minha parte, 

.• ·.ti !fl't• '•'1'''• 1•., t'.l ·,.!.,, ,. "1'., :_,-;o os seus médicos disses

... l 'J'j<-- [t,i• :r,,·,-, ti:! tl'<•,,. t> I! .•.t.L ~!úJc. que S. s• as_sumisse o 
·! i1o.·t".lat1) JL: >ttl"!' !H<" .k :;t"fl' ii_,·, mesmo 411e por pouco mais 

,·,. :,~ ,":i.t-; • ..: •l•lt' it_-,,_ '\t 1· nl<·tl'~. '.'.!imprensa e a opinião pública 
, -..·. ,. ·-,,tm ", ,: ,, .:tltd·) , 1t' : •.. •: ~-n~..·r~ia como se_ estivesse na ple

.;1!\~'J•: .~' Sl:'! ·,i·~· 1! i~-~~- , '· • 'i ~i :t• ,.·,nc. se S. s~ alJUi puder compa
!-·ITr t· .i tr ·, ·,:t., ;d ··' ·•, .•.• ·.,~, · ~ ··~v i.t 11Hpt'!tante, uma vez que o 
r·r· ·pn•l .-~. n . . _;,' h. •.· ,. , :· ...• " :1, , ·111 ..,.l·t ~·~úde em uma <..'in.:unstãn-
1 i ; \"L)Hl', ,,_.-,..,,J · 1 • ".,,v ;_-~.,_ ~·J·\·.i !f'•'s: um enfa1te que se deu alguns 
,.:~·-.cs .ttr,í•,. L fi; L•"'· :' •,t.J,·t !\··.ln1 Teixeira. porque considero 
n•.• .,1\'' tli ."!.·'I''! ,·.1,,;\''' ['.)r p.111e de todos nós emdefe

..... ~ ,je.,c.t i:;.~ttw:\ ,j, '· , ' s,: ., ,i,, [ ·, .. l,·, .1!. I r,1j\.'. leio. nos jornais. car· 
1.~~ di-'':-. ,,,, ..•. . !: ,.tJd", ·'L·. ·.: t~J!!linu.rr assim, vão pedir o fe
_-]:.tm~nt.• ld,·.·.n-=.':· "t'!'l<!1: ~t·risso.SenadorPedroTeiM 

:-.eirn. l ·' ... ~ ' ,,., .. "•-' .-. ç,',L!.l urn dos Senadores au-
<;t•ntes. J.~<!ld lli't'td.H.ic u•· ·;.q .. ·:·;-.;i~l 4uc e· :ste,_ qualificar as exi
Sências '-!:.Je ~·:.!,,\) ;'..~;.~ nJil r.tt:! .II.J,Ui ~·ompart~.:er e votar o nome do 
Sr. P~rsit1 :\i!J.t. r_',·l!'-i,htl !e-·-:! "!:,al•ilidatie nossa. sint, procurar 
;,:u,npnr, ,,;,, · I'·· ,,, 1>.,d!.L ,;t•..,, ·ia,·.;\c.,., Vl)tando a favor ou contra. 
ümsidem !.·~tia:~• ,, l"•!i•J'l'•L'!il0 J·~ l)h-;UlJção, mas. neste caso, 
c.v:~!it' que !Hlffif·,\~ ,, Fr,_.~:_l._.!Jic' titular do RIDco Central é impor
!J r. L<.! •. h' -., Jr:(t;', · j,' ,_). • 1• ... : ., 1u 1 , ·.pn· ·.'>L lU unt Jo'S Senadores, ao di· 
·".'r ;.:··. ~:J ; P. ·~. ,,,,j,_ll·n~·ir~. oh<;ervou que nada ti
·•llJ !11• :rl.-;d. · "' · :·~, --;.ti •i ,.,~ :,, • .,: t·.·m ui•:a. frustrada. de se votar o 
··~·;,,,. é!:' <· · 1 , I • • ,, Tn:·.;mtl que avaliar que o tecido 
~.,' '>:<1 1•; 1-:• 1·• i.,, 1.' · ,~ -. ·~ -·;" J, 1 l'l'rll tranqüilidade; ou que as favelas 
· 1,, l~i-' di.' J,,!,, ·J. '· •• lr!l ! • ,, j.' :'<l<il<lnhii.n. as ruas de São Luís ou 

.1; H\',h l'-• .ns ..• c • iP, ,i .. ·.::' <·•·,, :1:1-'irn t•<;t:io e sempre estiveram às 
,1.;1 11!,n;11. ;ih.t,_ .: qt::· 11.,.' ·L~ L 1.1 11-!L't'!-osario ter alguém. n~ plenitude 
+ ~1!,1 !·.·~p. lt'•.d•i\;.J,t.iL· .. 1 Lt'llle d,1 Banco Central. O Brasil está 
\Í\·~·du q•t.·.,•dt•'S .!t.ur .. ·~· •. llllt'ntc rL·lt:>antcs. seja do ponto de 
•:i,u :, l'i 'I. · ,._1, ,J.' r•• ·ti., .k' ·. ;.t .t dt· sua polítíça cambial e mone
. i~:.:. 1 •. ll~l!JI~•- ·t··: .. ~~~,'c ,11 .,. ; ,., ~·'llt~m:.mtes. Respondi à indaga
.,-.~,, :k 1/, 1.\. ;,, ion· ·,· 11 ·J·11 1 

• t =--~~- t i .I.' :1 ~ ! t-.1.\f· !RA- Antes de conceder o aparte, 
•11:' il.tnl"i~d n 1r ,·prll•. •_,, n.nhte '-en.tdor Ekio Alvares, quero dizer 
i''·' '>'.I ' •t • 't J,.v:i .. :•.'·'I~'.L (· .'Jg_úda que lhe são peculiares, 
>••11111\' 't' t' .• J o <I •, . ' !"•' l :t !'~I' J.• 1 L'(l'J' l ''• fatOS. 

• r· · ·\-•.• ;!·q•-:, -.· ;~· :ru h '!1' n•~1mcn1o didático. em que V. 
'}.•' •11!· 1''"t''•'·r; .,.(•lnr aç tn:ltérias em pauta. indago se V. 

·•• ··:. • :"':J",ll'l'-'r•r,, \''lf!l ITI(o~ncia ao projeto de lei do 
·,' ·. t_"i"'''~"'' ,[,•.; l',•rut:\IJns, sendo ohstruído pelo 

1·.· 'tr·]\l < 

,,, ' .. ''' 
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1'," t1•L • ,J,. \. 1 ~ · :.;,. ,-;·1 Ca"a n:">:6-sc-dcvc também cumprira dever 
:k ~~ tl:lt· t"llli''J:l ,_. d~· -'r ••ro;>ll•;lr as vor.açôes, independentemente 
de cnnJ, ::nr·tttl•."ll·•;? 1~-~r-ruc .. 1n\t.'S de qualquer eventualidade 
'.!t•.;"e m·winwn!,, •JI'1' ~wgiu :1q1t1, j~ estava o Partido dos_ Traba· 
!h:•dNt':' f.,,..:ndn ··1·.~-,u,,.· ... .,, St: V. E.\~ pen~a que o Senado deve 
Yl'l.U'" ttdn. m·. :1u·," ,:~;~· !!": ·"i:t 1!1•111'~11) gt)cla abaixo. então ba
~-~··J. ·.i: •'! ·'1'1': I I I '' . r-ml -~fato de o seu Parti_do. 
n·• l'.tmn-•. :• '•' q: ··, ·r '· >1 ,r .• •w,-..,·•t:l Jc lei do Senado. Eu per· 
!!''ni<L!'ia ..,i..' V. f:.·· o..,,..·:·'··;,, !t•Vf•' do Senador tão importante 
qu·mto 1) Jn i-·-·rut;tJt•., ·1 -.:: 11 ·•·::1a ll1!tra.s nuanças. outros ângu
!c•.; u'..!e llw J)I~Jmítid:n:l ~·:11 tlltllm "m.l juo;;tificativa pãra o_ que eStá 
c.·.· )fil'l'd~l r::• C:i'1' •n. 

"• -~- 1• •1,!· ,. 1 • -··~~" .,. - •·. ·~ n"r.Ç:'ltrlta de V. Ex• é se con-
sidero a definiçãO da remuneração dos trabalhadores do Brasil, a 
defuiíÇão do salário mítii.mo como mais'importante do que o proje-. 
to de anistia, a minha resposta e a do meu Partido é sim. Realmen
te. a Bancada do Partido dos Trabalhadores tem estado presente 
o.as votações e feitO um trabalho de obstrução, mas esta pode ser 
petfeüameo.te vencida siniplesmeo.te com a presença dos Deputa
dos dos demais Partidos. Nonnalmente. quando realizo um traba
lho de obstrução, respeito a atitude dos meus Pares. Recentemente, 
o Senador Magno Bacelar mencionou que eu, por inúmeras vezes, 
solicitei Veiific"a.Ção âe votação para o proje(o relativo _aos cartó
rios. Bastava. conwdo, a presença de 41 Senadores pua que a ma
téria fosse votada. Da mesma forma, basta que um número sufi
ciente de Deputados cumpra o seu dever e compareça. às sessões 
neste periodo que-seria de recesso, mas não o é, pois e<: :amos sen
do remunerados para estar aqui. Com isso. a "obstruçãO" que o PT 
faz. por considerar importante a questão da defuiição do salário 
mínimo. seria obviamente supera±:.. É mr.a y_llestão de estarmos 
todos cumprindo a nossa responsabilidade, Senador Pedro Teixei
ra. e sei que V. Ex•tem estado aqui presenre. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Muito obrigado. Senador 
Eduardo Suplicy. Passo, então, a palavra ao nobre Senador Elcio 
Alvares. 

O Sr. E1cio Alvares- Agradeço a V. Ex•. Senador Pedro 
Teixeira. Entendo também do meu dever, a exemplo do nobre Se~ 
nador Eduardo Suplicy. razer algumas considerações. Obviamente, 
sendo um democrata, respeito a posição política de V. Ex•. ~ena
dor Pedro Teixeira. V. Ex• tem o direito de se situar politicamente 
dentro do contexto que estamos vivendo. Mas. lateralmente, como 
integrante do Senado. não posso deixar de fazer um registro que é 
da mais alta importância para todos nós. O Senador Eduanio Su~ 
plicy- e nisto convergimos integralmente- rotografou o estado de 
espírito nacional. Não é só em São Paulo que estamos ouvindo o 
clamor do povo: no Espírito Santo- estive lá neste fim de semana 
- a interpelação é unânime não s6 no âmbito dos meios de comu
nicação desse Estado, mas também de populares, que nos interpe-
lam no meio da rua, perguntando por que o Senado não está cum· 
prindo o seu dever. E é um_a_ pergunta de difícil resposta. Valeria a 
pena. Senador Pedro Teixeira. independentemente dos aspectos 
políticos e pessoais, avaliarmos todo o contexto dos editoriais pu
blicados durante esta semana. Se fosse só um órgão de imprensa, 
uma televisão ou uma rádio isoladamente, até se poderia questio
nar o cabimento ou não do movimento realizado nesta Casa. Mas 
há uma unanimidade bastante eloqüente e bastante desprimorosa 
para nós. do Senado, levando~ nos praticamente à execração públi
ca. Alguns editoriais até extra}X)Iam. porque há uma ânsía inconti~ 
da de se colocar a si mação como sendo altamente oprobriosa para 
todos nós. Não aceito, por exemplo, a expressão "o Senado raz 
chantagem. o Senado exorbita" lato sensu, porque aqui. todo mun
do sabe. Senadores lutaram com dedicação- incluo também o Se-

nador Eduardo Suplicy - e, por uma feliz coincidência, todos que 
estão presentes estiveram no dia da votação. Sinto-me até certo 
ponto confortável. porque a Bancada do Espírito Santo- os nobres 
Senadores Joaquim ~eato e João Calmon juntamente conosco -
e~tá aqui desde o Primeiro momento da votação. EntendeMOs que, 
se rornos autoconvocados extraOrdinariamente para votar matérias 
da mais alta- importância, não podemos fugir ou declinar de nosso 
dever. Mais ainda. Senador Pedro Teixeira, temos, há algum tem
po. nomes de embaixadores aguardando a votação do Senado para 
assumir suas embaixadas. E. na visão da política internacional, 
quando um novo governo assume, é mais do que lógico que o Se
nado seja mais prestativo ao fazer esSas--votações. Senador Pedro 
Teixeira, com a maior tranqüilidade e com o maior respeito demo
crático, quero dizer que a posição assumida por determinados co
legas se conflita com o interesse desta Casa. Fomos colocados, pe
rante à opinião pública, como um Senado que, a tíwlo de nomea
ções no Governo e a título de forçar a Câmara dos Deputados a 
votar a matéria da anistia, tenta fazer barganha. Jamais seria - e, 
tenho certeza absoluta, ralo pelos Senadores aqui presentes - esse 
o seo.tido de urna posição, porém a coisa começa a se complicar. 
Senador Pedro Teixeira. E, como o Senador Suplicy, rdio-me aos 
companheiros que aqui "estão e qUe pensam que devemos votar 
esta matéria ainda nesta semana. pois no esforço concentrado, Se· 
nador Pedro Teixeira, lamentavelmente, deveremos tratar de uma 
matéria que vai dar mais um motivo pata que se coloque o Senado 
no pelourinho da opinião pública: vamos votar os subsídios de De
putados e Senadores. E .depois de um episódio como esse; certa
mente vão acusar o Senado e a Câmara de ter votado potqUe era 
uma matéria de nosso interesse pessoal. Esse é um comentário a 
que ninguém vai se furtar. que, se não é verdadeiro, pelo menos 
tem o encaixe perfeito, em virtude do precedente que assumimos. 
Gostaria de fazer um outro comentário, Senador Pedro Teixeira. 
Não tenho. evidentemente, procuração do Governo atnal., mas 
acho que é meu dever, como membro do Partido da Frente Liberal 
- o Vice-Presidente da República, o Senador Marco Maciel. é do 
nosso Partido e, até pouco tempo, era nosso Líder -. dizer que, 
neste início de Governo, principalmente o Partido de V. &.•. o PP, 
que merece o maior respeito. não sofreu marginalização. Houve 
realmente uma condução inicial de assuntos políticos que talvez 
não tenha correspondido à realidade do Partido de V. Ex .. O Presi· 
dente do Partido Popular, Alvaro Dias, tem mantido contatos com 
o Governo; inclusive, num detenninado momento, ainda na quali
dade de Ministro de Estado, quando estive com o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, S. Ex • estava presente no Palácio da Al· 
v orada. Assim. a observação de V. Ex• a respeito do aspecto políti~ 
co ainda não pode ser operada plenamente, porque ainda estamos 
no início do Governo, um governo que, inegavelmente, está cerca: 
do pelo oti_mismo e pela esperança do povo brasileiro. Não pode
mos, Senador Pedro Teixeita. declinar do nosso dever de votar~ 
indicação do Presidente do Banco Central, de embaixadores e de 
Otftras autoridades, a pretexto de fazer um movimento pua ajldar 
o Presidente Humberto Lucena. E vale o registro histórico, Sena
dor Pedro Teixeira:_ o Senador Humberto Lucena tem tido um 
comportamento irrepreensível; desde os últimos_ ~1CS daquela 
votação que não se realizou, na quinta-feira. S. Ex'" está ao telefone 
solicitando a todos os colegas que compareçam ao Senado nesta 
semana para que possamos ultimar essa votação. Inde
pendentemente do aspecto político que V. Ex_• abordoo, e que eu 
respeito, deveríamos compreender um ponto que faço questão 
também de apresentar: esse tipo de comportamento que quer vin
cular a matéria da Câmara com a matéria do Senado nãQ vai cons
truir em favor do nobre Presidente desta Casa. o Senador Humber
to Lucena. E vou mais além: outros colegas nossos que, por via 



Janeiro de I 995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 193 

oblíqua, estãO envolvidos no affaire da Gráfica também não serão 
beneficiados. Recentemente, em viagem que fiz a Vitória, encon
trei dois Deputados no mesmo avião qlie disseram que não votam 
mais nenhum tipo de anistia, porque não admitem que o Senado 
exercite esse condicionamento, que não é de índole deiiK?Cfática e 
nem do cerne do Congresso Nacional. Então, gostaria de fazer essa 
colocação. Vou continuar, como fiz desde o primeiro momento, 
comparecendo às sessões, porque entendo que isso é dever nosso. 
Mais ainda: como admirador do Senadoc Humberto Lucena - e le-
nho dito reiteradamente, em relação ao episódio da Gráfica, qual é 
a minha visão - quero dizer que a medida que está sendo adorada 
não prosperará, porque acredito no pátriotismo dos Senadores da 
República; tal medida não constrói em- favOr -de:Stã- Casa e muito 
menos ainda em favor do Senador Humberto Lucena. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Senador Elcio Alvares. agra
deço as suas ponderações. Quando V. Ex• disse que bá embaixa
dores aguanlando a ratificação de sua indicação por este Plenário, 
lembrei-me de um que é meu hóspede há duas semanas, que está 
me homando com a sua presença em minha casa, que já foi esco
lhido embaixador pela Comissão de Relações Exteriores e está 
aguardando os acontecimentos. 

A verdade é que temos que acabar com essa prática de dizer 
que nós que temos adorado uma posb.lra livre, liberta. somos cban. 
tagistas. Não tenho chantagem alguma a fazer com esse Governo, 
nem com. o outro. Se tivesse que fazer alguma chantaSem seria 
com o GovemacJo.r Joaquim Roriz, porque trabalhei em defesa do 
Partido Progressista. para que não se transformasse um fato a ser 
ap.1rado em alvo de manifestação política; e, graças a Deus., não 
tenho neDlmm emprego no Governo do Distrito Federal, nenhum 
lote ou coisa seme_lb_ante. Fiz o meu trabalho em função da minha 
consciência e do que o meu Partido designou. Tenho o meu cartó
rio, por concurso público, e esse Governo não tem coisa Inelhor 
para me dar. Portanto, estou inteiramente à vontade. 

Há Srs. Senadores que estão tomando determinado posicio
namento e que podem ser conduzidos, com grandiosidade e respei
to, a fazer uma reformulação de suas posições - não nesse sentido 
que está posto. 

Creio que as explicações de V. Ex', antecedidas pelas do 
nobre Senador Eduardo Suplicy, nio estão de acordo com o que 
disse o Governador do Ceará, isto é, que os que não adotarn deter· 
minado procedimento são verdadeiros chantagistas. V. Ex• andoo 
para lá e para cá, disse que cada um dava uma desculpa, cada um 
falava uma coisa, mas V. Ex• deixou. pelo menos s'ubliminarmen
te, escrito que não concorda com esse conceito, que é, aliás, o cer
ne do meu discurso. 

O Sr. Elcio Alvares - Senador. permite-me V. Ex._ um 
novo aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Pois não, Senador. 
O Sr. Eldo Alvares- Senador Pedro Teixeira, gostaria de 

voltar novamente ao debate, porque V. Ex• está abrindo no seu 
pronunciamento um lado que considero positivo. Em nenhum mo
mento nesta Casa, não s6 por um comportamerito étiCó,- mas por 
profundo respeito ao Senado da Repíblica, iríamos dizer que qual
quer companheiro usou de chantagem. Evidentemente bá algum 
noticiário exacerbado, mas V. Ex• está admitiildo- e acredito que 
esse debate setá construtivo, pois V. Ex• é um homem de mente 
aberta - a próptía revisão de uma posição que foi adotada até ago
ra. V. Ex• compreende melhor do que ninguém, pois fói um Sena
dor brilhante em vários epiSódios. Participei, -ao--seu lado, da CPI 
do Orçamento, e aqui está o nosso grande Presidente, Senador Jar
bas Passarinho, para depor em favor da sua tenacidade, do seu 
combate., sempre aberto, e que em nenhum momento obscureceu a 

intenção da sua idéia. A hora é de profunda reflexão. Esta semana 
será decisiva parn. a reflexão. Eu não perfilho a posição daqueles 
()110.. de uma ou de outra forma, querem acoimar de chantagem ou 
de qualquer outro nome menos construtivo o comportamento que 
foi c~do aqui; é Dma prática regimental de obstrução até, quem 
sabe. E válido o que V. Ex• afirma em seu prci.nunciamento; dentro 
do sistema demótrâtico, é a melhor maneira de apresentar a nossa 
Casa como uma Casa ampla. um estuário imenso de debates. Gos
taria imensamente que V. Ex•, vencido o aspecto político, aqui 
comparecesse, na próxima quarta-feira, para dar Õ-quorum nec-es-
sário, para que possamos votar não só o nome do Presidente do 
Banco Central, Pérsio Arida, mas de todas as outras autoridades 
que se encontram mencionadas na Ordem do Dia. Faço esse votO 
sincero por ser amigo e admirador de V. Ex•, e por entender que 
estaremos dando uma contribuição muito' vigorosa para que o Se
nado da República Dão fique exposto da maneira como foi, não só 
através de editoriais e noticiários, mas. principalmente, _como foi 
frisado, por cartas de leitores que, certamente, refletem a opinião 
nacional a respeito da nossa Casa no estágio que estamos vivendo. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Senador Elcio Alvares, não 
declino de tão honroso conv-ite, vencida ou não a questão política. 
Os interesses nacionais sempre me motivaram. mas me condiciono 
a que haja o respeito a esses Srs. Senadores que tomaram uma J>OS; 
tum e que jamais me aliciaram para qual.qtier movimentaçãO. E 
preciso que esta Casa os respeite e os entenda. Feito isso, creio que 
estaremos, com o aval de V. Ex•, em busca de uma resultante de 
tal teor. Sem dúvida alguma, poderão contar com a minha presen
ça pa12 fazer o número necessário e convocar os companheiros. 

O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex• me pennite um aparte? 
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Ouço, com prazer. V. Ex' 
O Sr. Jarbas Passarinho -Senador Pedro Teixeira, estoU 

chegando e ouvindo o debate. Tenho sido daqueles que ficam aqui 
para votar. Também entendi que a obstrução, nesse caso, é negati· 
va, embora seja um direito parlamentar. No entanto, é preciso fa
zer justiça à coloçação que fez o Senador Alfredo Campos. S. Ex• 
não disse que os Senadores que estão evitando votar, pela obstru
Ção~ estão -condicionaD.do ã aprovação. mas, sim, à votação na Câ
llla.nJ. Uso foi o que oüVi aqui do Senador Alfredo Campos. S. Ex• 
exige que a Câmara vote: ou·aprova, ou desaprova o projeto envia
do pelo Senado. Então, esse termo "chantagem" é um termo extre
mamente grosseiro e i.o.SulfuoSO. que nós todos não devemos acei
tar- nós, que estamos votando, e aqueles que não estão votando. 
Passei nesta Casa por três mandatos, nobre Senador, defendendo 
posições autoritárias, mas sempre- abrindo para uma posição de li
berdade. Agora, vejam: um jovem ex-Governador, que volta a ser 
Governador, derrotado na sua Capital com 200 mil votos a menos, 
e também derrotado no segundo colégio eleitoral - é aquilo que o 
Senador Tancredo Neves dizia: "ele foi eleito pelos grotões" -, 
agora se dá o direito de dizer que vai dar uma consulta ao Presi
dente da República para que mande o Sr. Pérsio Arida assumir de 
qualquer maneira. Vejam quem é o autoritário nisso tudo. É inte
resSante, Senador, como o tempo passa e as figuras são examina
das. Agora. eu respeito -a posição de V. Ex•, mas penso que esta
mos sendo atingidos no Senado por uma obstrução equivocada. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Nobre Senador Jaroas Passa
rinho, com dois avais desse valor, eu, que fui tirular de cartório de 
protesto de titulos, pago o titulo em branco. São tltulos improtestáveis. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Veja V. Ex• a diferença: eu re
tomo à minha condição de coronel; V. Ex•, à de cartorário. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - De forma que eu sempre es
tive aqui. Também não foi condicionada à aprovação do projeto 
pela Câmara, o que não queriamos é que essas matérias ficassem 
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nessa petfumaria de flor de laranjeira. E preciso atacar o câncer no 
seu todo. Não há somente uma pessoa que possa, evenb.lalmente, 
estar envolvida nisso. Essa era a postura e continua sendo. mas. se 
o interesse nacional é condicionado ao respeito dos nobres Sena
dores que tomaram essa postura, eu me filio a ela. 

O Sr.Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte'? 
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Com muito prazer. 
O Sr. Josaphat Marinho - Não voo entrar propriamente 

no debate; vou apenas fazer uma observação. Tenho a impressão 
de que, se todos os que estão se recusando a comparecer ao plená
rio tivessem a atirude que V. Ex• está tendo neste instante, dando 
as razões por que assim vêm procedendo, talvez a imprensa com
preendesse melhor a atitude de todos. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Concordo ~com V. Ex' 
Sr. Presidente, vou dar-lhe uma missão que co~sidero um 

pouco espinhosa. Ao teiiDinar este pronunciamento, no qual colhi 
luzes e subsídios que vão até mudar o meu comportamento em re
lação à votação, não posso dar uma anuência. através do silêncio. 
ao que o Sr. Governador do .Ceará. segundo o Correio Braziliense 
de hoje, diz, chamando os Senadorei de chantagistas. -

Requeiro à Mesa, caso o Regimento me permita, que, atra~ 
vés da Procu:radoria~Geral da República, interpele o Sr. Governa~ 
dor do Estado do Ceará para confirmar ou não o inteiro teor da enM 
trevista que lhe é atribuída. Este é -o- meu requeriinento. Sr. Presi~ 
dente. 

Muito obrigado. (Palmas.) 
O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA- Sr. Presidente. peço a 

palavra pela Liderança do PPR. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR- MA. Como Lí

der. Pronuncia o seguinte discurseM Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, pela Liderança do PPR, quero passar às mãos de V. 
Ex• um requerimento que consiste do seguinte: 

'Requeiro à Mesa. na forma do art. 50 doi Consti
tuição, seja convocado o Exm.0 Sr. Ministro da Fazenda, 
Dr. Pedro Sampaio Malan, em face da necessidade dê 
entender o papel que caberá ao Sistema Bancário Fede
ral no Goveino. 

Solicito, desta forma, esclarecimento sobre as in
dagações abaixo enunciadas: 

Sobre o anunciado fechamento J)elo GoVerno de 
600 agências de bancos federais: 

1 - Qual o número estimado de funcionários que 
ficarão desempregados com tais medidas? 

2 - Qual será, especificamente; no entender do 
awal Governo. a função a ser desenvolvida pelo Sistema 
Bancário Federal no Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso? - -

3_- Qual a instin.liçlo bancáriã- que ficará coin -a 
função de executar as metas de desenvolvimt"'nto rural 
no Gov~mo Fernando Henrique CardOsO? 

E este o requerimento que passo à Mesa, Sr.- Pie~ 
sidente." 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Sr. Presidente. peço a pala
vra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chaga. Rodrigues) - Tem a pala
vraV.Ex• 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF. p.,. uma questão 
de ordem. Sem_ revisão do orador._)- Sr. Presidente, peço a palavra 
porque terminei -o nieu pf00.UD.Ciamenf6- fazendo um requerimento 

e esperava, como espero, que a Mesa, regimentalmente, desse, 
como acredito que dará, uma solução ao que postulei, qual seja o 
requerimento da interpelação do Sr. Governador do Ceará via Pro
curador~Geral da República. 

Gostaria. pois,_ de obter da Presidência os esclarecimentos 
necessários. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas ROdrigues) - Ouvi o reque
rimento de V. Ex• e, quando ia manifestarMme, o ilustre Lídc_:i Epi
tácio Cafeteira também encaminhou ã Mesa outro requerimento de 
informações. 

Quero dizer a V. Ex•, como Senador no exercício eventual 
da Presidência, que as paixões polítiCas ilo nosso País têm levadO 
a isso. Já li vários editoriais dos mais impOrtantes jornais deste 
País, e já ouvi de comentaristas das mais importantes estações de 
rádio e de televisão declarações em que chamam os Senadores de 
chantagistas. Então, em relação às novas declarações que V. Ex • 
anibui ao Governador do Ceará, vejo como aqueles casos em que, 
muitas vezes, até com boa-fé, os jornalistas cometem equívocos, 
atribuindo a alguém dedarnções que não for.un rigorosamente" diLas-

De qualquer modo. quero deixar claro que esta é uma Casa 
d,: bnr:wns livres. de homens independentes, onde cada um vota de 
<1x 'rdo l.'nm a sua conSciência~ Às vezes, errnmos - e todos erra
m()'-. rorque <>('1mos políticos, somos homen_s públicos, estamos 
s:1}:íws. P'1rtanto. a err.:lr a qualquer momento. Qual é o homem 
rPhlin,) que não errou até hnje? Mas. quando falliamos, quase 
'-- ··•nn:: r"(X"Urilnt.hl a mdhor maneira de servir ao Pais-

1\esp!itn a tlxlos. mas observo isto: às vezes. o homem púM 
blk:o pt.•nsa de um mOOo e a grande maioria pensa de outro. Eu, pelo 
'l\!t' 'l•.•jo. sinto que a grande maioria da Nação brasileira desejaria que 
r~:.:• =.~qlll estivéssemo~ para votar. em um sentido ou e:n outro. a favnr 
"U ... PJ:!r:::, m?.s v0tar. Agora. respeito a posição de cada um. 

Qunntn au n•querimcnto de V. Exa. vou encaminhá-lo à Prew 
sid..}ncm e à ivlc..,a. f'.~ ql!c- :sejam tomadas as providências devidas. 

~cmprc fui um político qüe respeitou as JX'Sições de cada 
um. Praticamente a minha vida toda foi de homem de oposição: fui 
Gn·.;cmador e Senador peLa Oposição; passei 20 anos fazendo opo
sição aos Governos de exceção. a partir-de 64, até que fui cassado; 
saí da Câmara, onde era Vic_e- Líder. No entanto, reconheço que 
um" çoisa é fazer oposição ao Governo, outra é fazer oposição ao 
P~ís. Ni'io temos 0 direito de fazer oposição ao Pais. Se alguns as~ 
~ira·-~-;~m-é pc·-nsando que não estão fazendo oposição ao País. 

Reitero qt.le a questão suscitada por V. Ex• será encaminha
r:,,-, ~'re~i:l~ncin e:\ Mesa para as providências devidas_ 

C"onc~::do a p·davra Jo nobre Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EIJUARD(l SUPLICY (PT- SJ'. Pronuncia ó se

g<'i..ntc. dís.:ursn. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Senador 
(.1n;r·.s Rdrigue). Sr""<> e: Srs. Senadores, qual o problema funda
mental sobre o qual o Presidente Feinando Henrique Cardoso e O 
t.'or.g:rcsso Nacional estão-o;c dcbtllçando neste início- de 1995, 
'-i~:mdo o G0vcmcr as-sume com uma aura, um vento, uma energia 
:tu c pcd·~-sc di7.cr muito po<>itlVa e otimista? 

Deis a; ti~o<;, neste fmal de semana, chamaram a minha 
Ut~[tÇf,Q. o rrimein;, puhlkado em o Estado d~S. Paulo, de sá~ 
h<!dO, dia 7 de jn.neiro, tmde a escritora Rache( de Queiroz fala_ so
bre o prdbhmu ... :a ri tal. ~) problema quC ela gostaria que O -Presi
.JçrL; ,.1a Rcpúhlka. o '\CU Governador do Estado do Ceará, o do 
·~:., .:~ J.meiro c tcdos flS r.lei"Jwis Gov.emado:rt.s se empenhassem 
r.:;'lt r""A'lver: o nutro artígo é o de Jãnio de Freitas. publicado on
t·.;n. Pil Folha dc_S_ J'aulo. sobre_ o grari.de empenho que o ExecuM 
l!vn \.'l)me~·a a tt:or rcbtivamente à remuneração do Presidente, do 
Více-t"'rcsidente. dos Ministros e das pesso~s que, no primeiro e 
o;;cgundo escalões. seriam contratadas especialmente. 
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Vou ler esses dois artigos para analisá-los. 
R3.chel de Queiroz diz: 

"Ainda na ressaca de todas as posses. a gente nem 
sabe por onde recomeçar a vida ciVil. Atacar logo os ho
mens. com as reclamações e as cobranças? Ah, meu 
Deus. creio que não haverá cidadão, neste país, que não 
tenha a sua lista própria de reivindicações, quer pes
soais. quer cívicas. quer económicas. -

Mao;, afora as cobranças de ordem geral, cada um 
de nós tem a sua cobrança predileta: assim. eu cobro do 
Presidente Fernando lleruique os meninos- de rua, cobro 
do meu governador Tasso, do Ceará, os _me~in95 de rua, 
cobro ainda ruais do meu outro governador Marcelo, no 
Rio, os meninos de rua, abandonados como cães e gatos, 
pedindo esml~la nos sinais de trânsito~ mortos a pau e 
tiro_. pior que os cães, que ao menos são levados na ear
l\ll'illha para um extermín-io discreto. 

O presidente e o governador que dêem solução a 
esse problema maior, tão vergonhoso- que dizer de um 
povo que abandona _seus meninos? Seremos acaso como 
os peixes c as cobras. 4ue largam os ovos por ai, e os fi
lhotes que :-i(' "ire-m c ~~scapcm vivos como puderem? Os 
peixes. pelo menc~s. tGm a dcso::ulpa de pôr ovos aos mi
lhares; ''s filhott'' j:'t n·1~t'C'm nm1 a marge-m de perdàs 
prevista, l'ahenJIJ a~l:> pn~rJadtll'I.'S pt1r cubro aos excessos 
de {X)pu la~·?\() ll(jU·~ti~·;l, 

O que n:i:• é <l ,;:·:w J,l_., ht,n~t·ns. Cada: par huma~ 
no não conscgm• c.L'tr cria scnà<1 a uma enfeada dez me· 
ses, no m,L\ . .ÍJllo. _Ju~s~ s.e há gêmL·os. 

Ponantt\ ,k•ntrn do <)l't:<.mo ,le problemas do país 
hm:-;ileirn. o case) dus me:lino<> ;1bandonados. chamados 
displkcntementc "n·•.'f1inn:-> de rua", é o mais urgente a 
ex i !;ir solut;~o. 

Digü isso e lcV{) um susttl- imagina se um ex ter· 
minador de cri:.Jt~·as IJle escuta c toma a recorriendação 
ao pé da letra! Não seria a primeira vez; as vítimas da 
Candelária que n::io me deh:am mentir. 

Tem que haver um jcit'J. E u.m jeito dado às ori
gens do rwb\::;;u: t• M!ria n1!u ;J.j •cr:..:!.S O levant::unento de 
proibi<iiiO religit·sa o.os atlÜl't)GCl'ptivoS, mas, fazer o 
<.'CinU·;>.tit>. U ii. tli ,tribui"<i.J ~awita 1.b. p[Jula, ao ensino e 
divulg:!.t.'àO de pn:x:css,,s de t:i.'!il!'\)[2 f.m1Uiar. Que a tal 
proibi{lu. r:..1 \•:da.:J~. s~-, :J.Ú!!gc o.ns destituídos de tudo. 
Os romedi::Jm ~~ üS ri~·v.;. c ,,s~~ limitam os filhos tran~ 
qüibmer~te. scmptc ~_l:r:mjJm m,mcira de controlar a pro
le -e não dci'r.an1 de r<·.lur, ir à mi::osa, comungar. -Quer 
dizer que nãO h .i, rn':i p.)brcs, exl·esso de obediência, o 
que falta é dinheiro para c.omprar os antió:mcepcíonais, 
o que lhes falta é in.<;trl!çãn e. inf{lmla~·5o. -

Nàn <:-Stl>U me impurtanJo .. :om o sucesso do real, 
com a privatiza~·ão das L'Statais e até mesmo com a vinda 
das inJisçx•mávcís- emenJJ.s. ltlll:·.iitl.ld<mais. Não cobro 
a pri<::ã(l dt)S ~uh"''o.:..: Jl) o,,; .. ttJll'lll.t), 1:,il) aceito nada, não 
faço negt1<:it' u~·:!hun! ~··'101 t' g\l~ ... ·m('~. enquanto encon
trar. Ji.1 l' !J<'ite. !'·'1<1~ .-ua~ da ~·i·hde. a~ cri<"J1ÇJ.S pedin
dL'I ... ·smolas. nmt-..J.nJ, '· <>t:mit"~ ptdstituídas. t.:spancadas. 
mottas. E::.sa é a vcn.l.i·Jt: rra '.-L'rgv1tha nac.:ional. 

Sempre L'Vit•l ~er ~am·~:.t·:. trihullk:ia. altissoqan
te. na'i minhas lC\. L!mJ~ ~~·~s n):.ts esse caso_ dos meninos 
de tua nt'~S rira a lt 1dus d.t ~.;!l'!!nidaJe. Ilá que dar um jei
to c rápido, senhur pn:'::;i-.!~!Jte. s.cnhnros governadores. E 
não :~.Ji:l!lta carregar ,_·~,m t)S meninos, prendê-los em or-

fanatos. até matá-los, ~:um:) se faz. 'I cm-se que iràscau· 
sas, e a principal delas é a misCria. a falta de estabilidade 
do homem do po\ o. a .s.ua dcs.assistida movimcnlação do 
camp(..l para a rua. Na t'~;p:~ranç::r. de uma melhora. fogem 
do mato, Onde , .. j..,.~·m pit·r ·Jo que os índios: esses. pelo 
menos, t~m uma rultur .. 1 plópri:: c uma tradição secular 
de sohreviv·~m:ia. ~hs n matuto emigra para cidades, 
onde, em vez du $tmho de t.:mprcgo c casa. só encontra a 
fome, a suje:ra. a marginalidade das favelas. No Rio. 
ainda têm os morros que. varridos dos ventos, são pelo 
menos salubres. Ma!> vá ver uma faVt!la em São Paulo, 
na lama e na pl,t"it:• t!:":.s pcrifl'rias. 

Sim. tem que haver um jcitt>. E não queremos 
conversa. D('m acrcdiw.mos cm promessa enquanto os 
homens de cima não nos dcscohrircm uma solução." _ 

Ora, Sr. Presidente. já se passaram nove dias de governo e o 
Presidente Fernando I !eruit.jUC C.1n.loso está realmente, além d0s 
anseios colocados em seu ~,·.-,m,Hc;amcrlu- Je pnsSc, reSOlvendo, 

com medidas eficazes. o problema da miséria, da fome das crian~ 
ças de rua? 

Ainda não, Sr. Presidente, e já se passaram nove dias. O que 
está incomodando o Presidente Fernando Henrique Cardoso? In
dusive já se diz que, através de um acordo com o Congresso Na
cional. é a remuneração do Presidente, do Vice-Ptesidente e dos 
Ministros. 

Eis por que relacionarei o artigO de Rachel de Queiroz cónl 
o artigo de Jânio de Freitas, "Já ch~gamos lá": 

"O aumento de 220% nos vencimentos pres_iden
ctats, segundo o acordo urdido por representantes do 
próprio Fernando Henrique, da Câmara e Senado" - e 
quero reiterar que não conheço tal acordo, não fiz parte 
do mesmo. o Partido dos Trabalhadores não fez parte 
dele - "e do Supremo Tribunal Federal, fará enfim-- o 
mundo curvar-se à grandeza económica e à modernidade 
social do Brasil. Em vencimentos presidenciais e nos 
que o acompanham (os de ministros. parlamentares e al
tos magistrados). estaremos à frente até do primeiro 
mundo. Agora, oU o primeirO mundo passa a se chamar 
segundo, ou passa a chamar-nos de primeirissimo. 

Aos_2/3 do eleiton.do_ que se recusaram- a votar 
por um governo de tucanOs. só resta recolher-se ã humil
dade. Conv~nhamos que mesmo ao 113 que votou em 
Fernando Henrique não ocorria. por maiores que fossem 
sua fé. ·esperança e, sobrCtudo. caridàde com os tucanos, 
um resultado tão rápido e fantástico: o Brasil direto do 
terceiro para o primeiríssimO-mundo. Ah, que pcmca ain~ 
da eram a vossa fé e esperança, embora vos sobrasse 
aquela caridade. Pois. em veiaade. não- abristes de todo 
os vossos ouvidos ao aviso no discurso dq todo-podero
so ao se tomar todo-poderoso: "Vamos mudar o Brasil!" 
Só Luís Fernando Verissimo fez uso do talento prodigio
so ~ue ou1r9 Todo-Pcxieroso lhe c(eu -e aderiu na hora: 
··vãnlos! vamos para a r5Úlarriaiia!" 

Com 220% de aumento autoconcedido, "por acor
do" partido de proposta do austero tucanato. os venci
mentos do nosso moderno presidente passam de 
R$42.000.00 anuais a R$134.400.00. E quanto recebe. 
depois de ridícula correção infladoitá.riã de 5%. o tam
bém chefe de Governo John Major, primeiro-ministro da 
primeira.mundista Grã-Bretanha? Sã_o R$102.445,00. O 
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nosso. ímpio leitor. está 31.2% acíriüi.. E ou não coisa de 
primeirissímo mundo? 

Pelo critério eurOpeu e ameilcãno' de salários 
anuais, os nossos ministros. parlamentares e altos magis
trados passarão a receber, nos termos do acordo com os 
tucanos. R$121560,00. Aí embaixo está uma tabelinha 
para comparação com o que ganham. t.arnbém por ano, 
os parlamentares (e quase sempre também os ministros) 
de alguns países: 

Estados Unidos - R$1 02.125.00 anuais: 
Alemanha- R$93.000;00; 
Itália- R$95.512.50; 
França- R$67 .500.00; 
Holanda- R$55.425,00; 
África do Sul- R$43300.00; 
Grii-Bretanha- R$41.462.5(}, 
Austrália- R$37.787.50; 
Suíça- R$28.350.00; 
Grecia- R$20.187 .50: 
Índia- R$2.875.00. 

Ministros e parlamentar brasileiros ganharão, por
tanto, 20% mais do que os seus congéneres americanos. 
Mais 30% do que os alemães. Mais 120% do que os ho
landeses. Três vezes o que ganham os ingleses. Mais de 
quatro do_ que ganham os suíços. E para não e,sticar 
mais, 42 vezes o que ganham seus congêneres da India, 
o mais siinilar dos países, nesta lista. ao BraSil. Está ·ron~ 
quistada a modernidade prometida. E conquistada, com 
a austeridade, o pão--durim e a honradez não menos pro
metidos.'' 

Ora, Sr. Presidente, como aceitar as palavras de austeridade 
proclamadas pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. se ao 
mesmo tempo vai~se proceder a aumento dessa ordem para a re~ 
muneração do Presidente. dos seus Ministros e de nós próprios 
Parlamentares? · 

Como é que. em São Paulo, o Governador Mário Covas ex
tingue o BANESER. que se iniciou com o mesmo pensamento e 
procedimento que se está considerançlo para-o Governo Federal. 
porque dizem os porta-vozes do Governo que se faz necessário 
contratar 200 a 300 funcionários de alta qualificação, com remune
ração que boje não poderia ser adotada pela legislação atual'! En
tão querem contratar de 200 a 300 funcionários GoiD ~lta remune
ração. Foi assim que começou o BANESER. E depois foram con
tratados mais de 15 mil funcionários. Desses, uns ttabalbam e ou
tros não, e existem desvios de função os mais variados. 

Ora...Sr. Presidente, nós precisamos levar em conta critérios 
adequados, antes de tomarmos decisão dessa importância. 

Gostaria de salientar que, em fevereiro de _1991. a remune
ração dos parlamentares, que era de I milhão e 400_ mil cruzeiros, 
portanto 88 vezes maior do que o valor do salário mínifnO. que era 
de 15 mil. 895 cruzeiros. l-louve, ao longo desse tempo, uma dete
rioração. tanto que, hoje. a diferença entre a remuneração do parla
mentar. que é de quatro mil e oitenta e (XJUCOS reais tendo-se um 
salário núnimo de 70 reais é de 57 .8%. Portanto, essa é uma rela~ 
ção menor do que a de fevereiro de 1991. -

Mas se se considerar o salário do parlamentar com o au~ 
mento proposlO de 146%, com relação ao salário rrúnimo. que é âe 
70 reais, há de se querer que ele aumente 144 vezes. Ora, isso já é 
uma desproporção. Mesmo se se considerar o salário mínimo com 
o abono de 15 reais. _a diferença da remuneração proposta, com o 
aumento de 146% para os parlamentares, será 118.5 vezes maior 

em relação ao salãrio núnimo; portanto. tal diferença será bem 
maior do que as 88 vezes registradas em fevereiro de 1991. 

Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores. nessa discussão, é pre
ciso levar em coma diversOs aspectos. Iilclu.Sive, eu poderia fazer 
aqui algumas comparações relativamente ao que acontecia em fe
vereiro de 1991. Vou citar. por exemplo, a Folha de S. Paulo. de 
3 de fevereiro de 1991, que, na Bolsa de Salários. divulgava a mé
dia núnima e a média máxima de diretores e gerentes. Por exem
plo. um diretor administrativo e fmanceiro ganhava de 677 mil 
cruzeiros, de média mínima. até l milhão e 94 mil cruzeiros de 
mé.4Ja máxima; o diretor-presidente ganhava de 1 milhão e 74 até 
1 milhão, 906 mil cruzeiros. Isso numa época em que a remunera· 
ção dos parlamentares era da ordem de 1 mílhão e 400 mil cruzei
ros. Nessa época. a remuneração mais baixa registrada na Bolsa de 
Salários d~ Folha de S. Paulo era da. ordem de 17 mil, 561 cruzei
ros, quando o salário núnimo era 14 mil. 850 cruzeiros. 

Befn. vejamos a comparação com respeito à última edição 
da Bolsa de Empregos e Salários do referido jornal. Se tomarmos 
como base _o dire(or administrativo e financeiro, temos o menor 
valor de 3 mil6l0 e o maíõi' valor ll mil. 522. quan:io a remune~ 
ração do parlamentar é da ordem de 4 mil e 80 reais. O menor va
lor para presidente de empresa é de 3.14.413 a 14.948,00- de me
nor a maior valor-. enquanto que a menor remuneração, ou seja. a 
de um mensageiro- pessoa, digamos, menos qualificada- é de 85 
reais, correspondente ao salário rrúnimo mais o abono. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, apresento esses dados para 
que, na próxima semana, quando votarmos a nossa própria remu
neração, a do Presidente e a dos Ministros. tenhamos em conta al
guns parâmetros que possibilitem a todos nós urna decisão que 
leve em conta bom senso e critêrios que possam ser considerados 
i'a:iciáveís e que não inipliquem demonstrar à Nação que o patrio
tismo, a seriedade e o en;tpenho no tral.t) da coisa pública. seja por 
parte do Presidente-. dÕ Více-Presidente, dos seus Ministros e dos 
Congressistas. dar-se~á apenas se houver tal aumento de remunera
ção para as furições eXercidas por tais pessoaS em contraste, por 
exemplo, com o parcelamento que se quer dar ao ajuste da remu
neração do funcionalismo público e ao próprio tratamento que se 
dará ao ~alário mínimo. 

Para atendermos à conclamação de Rachel de Queiroz no 
sentido de, efetivamente, transformannos este País socialmente, 
cuidarmos das crianças de rua e atacarmos a miséria. para valer. 
precisaremos de dirctrizes um tanto diferentes das que estão sendo 
aplicadas pelo Governo nesses primeiros dias. 

O Sr. Magno Bacelar- V. Ex• permite-me um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço, com muita honra, 

v. Ex" 

O Sr. Magno Bacelar- Senador Eduardo Supliey. também 
me sinto muito honrado com o aparte que V. Ex• me concede. No
bre Senador. nesta tarde em que já se disrutiu os termoS que estão 
sendo usados para qualificar o Congresso brasileiro. ou mais preci~ 
samente o Senado Federal. V. Ex•. ao suhir a esta tribuna, como 
sempre com muita seriedade. merecendo o nosso respeito, leva
nos a pensar. Em primeiro lugar. que V. Ex.• está. ao ler os dois ar· 
tigos. caracteri7and~_, ex.atamente o que estamos vivendo: a ditadu
ra da imprensa. A imprensa dita o nosso comportamento aqui den· 
tro~ Hoje, quando cheguei e vi a fa.lta das ca.dciras a.qui fl'l plená
rio, o meu primeiro pensamento fni: será que amanhã as manchete 
dos jornais dirão que o Senado relirando as cadeiras destinadas à 
imprensa está querendo boicotar ou dificultar que ela relate o nos
so comportamento aqui dentro? 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permita-me uma intenupção. no-
bre Senador Magno Bace(ar. Gosta_ria de indagar do_ Presidente 
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Humberto Lucena se não poderia convidar os senhores e senhoras certamente causaria um impacto negativo no âmbito daquela em
jornalistas a se sentarem. hoje. na tribuna de honra. já q~e estão de presa, porque os trabalhadores se sentiriam como que enganados 
pé. e, conforme assinalado pelo Senador Magno Bacelar, não há na argumentação apresentada pelos dirigentes~ _empresa. 
cadeiras para eles. para que possam trabalhar adequadamente. já O Presidente Itamar Franco, em um dos seus últimos atos, 
que deste lado ainda há cadeiras e as de lá estão sendo conserta- baixou uma medidà:provisória propondo a regulamentação da par
das. se não me engano. -- ticipação nos lucros das empresas. permitindo que trabalhadores e 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Deve haver empresários possam ter critérios adequados. definindo, de comum 
algum motivo. Eu próprio desconheço porque foram retii-adas as acordo, critérios de produtividade_, de resultados, de lucratividade, 
cadeiras da tribuna de imprensa. para se estabelecer qual a justa participação dos trabalhadores nos 

Atendendo a V. Exa. Senador Eduardo SupliCy. cõnvido os lucros. 
senhores jornalistas a ocuparem a tribuna de honra, pelo menos Ora. quando Õ Governo e o Congresso Nacional defmem 
durante a sessão de hoje. - --- - padrões de remuneração para as pessoas de maior responsabilida-

0 Sr. Magno Bacelar - Se V. Ex a me pennite continuar, de, nós - acredito - precisamos estar atentos para os argumentos 
todas estas coisas hoje nos preocupam muito: o que ·a imprensa vai que o próprio Executivo está apresentando para a Nação relativa
pensar. 0 que vai di7.er ;~._rua.n_hã __ do <..'Dmportamento desta Casa. mente às necessidades de austeridade. Será que o Brasil já está em 
Concordo. voltando ao cerne do discurso de V. Ex a. cpm o primei· condições excepcionais para permitir ao Presidente. aos Ministros 
ro artigo de Rachel de Queiroz. de que nós temos um retrato do do Supremo Tribunal ou dos Tribunais Superiores e aos parlamen
B~sil que não desejamos que permaneça. Nós temos ãí, talvez. tares um aumenlO l.ão abrupto, se, ao mesmo tempo. se diz aos 
um assunto muito mais importante do que a indicação do Sr. Pér- funcionárioS públicos que o ajuste para recompor o seu padrão de 
sio Arida para Presidente do Banco Central. Com muita segurança. vida terá que ser parcelado? Se se diz que o salário núnimo não 
Sr. Senador, muito mais importante do que a própria eleiçãoão Sr. pode ser aumentado por suas conseqüências para a Previdência? 
Fernando Henrique Cardoso é começar a trabalhar, enfrentar com Se o Ministro Reinhold Stephanes afirma que, antes da. refmma da 
transparência as dificuldades brasileiras. sobretudo daqueles me- Previdência, não se poderá deftnir. em legislação, o novo salário 
nos favorecidos.·Concordo plenamente com V. Ex• Mesmo Jamen- mínimo? Acredito que precisamos ter em conta tais argumentos 
tando que a imprensa dite nossos passos- nós estamos -vivendo a para que a decisão seja a mais responsável possível. 
ditadura da imprensa. talvez tão cruel quanto a dos militares em O Si-. João Calmon- SenadorEch.Jardo Suplicy. V. Ex a me 
1964 - mesmO na· imprensa -nós vemOs oS- doís fãdOS âa-moeda. E permite um aparte? 
não estou condenando o outro anigo porque fala de subsídios de O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muito prazer, Sena-
Parlamentares; estou apenas querendo cara(.·teri7.ar que, no primei- dor João Calmon. 
ro artigo, nós temos as linhas mestras para um OOm governo, para O Sr. João Calmon - Senador Suplicy, desejo felicitá-lo 
um bom desempenho do nosso mandato e para corresponder à pela iniciativa de ler a antológica crôníca de Rachel de Queiroz. 
confiança popular. No momento em que estivermos voltados para focalizando o drama da criança brasileira. Sou devoto de Rachel 
as reais necessidades do nosso povo, estaremos ·orgulhando aque- de Queiroz desde a minha longinqua mocidade no Ceará. quando, 
les que em nós votaram. Quero cumprimentá~ lo, apenas larnentan- aos 21 anos de idade. tive o privilégio de. como d~tor num ves
do que, infelizmente, estejamos sendo regidos-. -e cOm muita dure- pertino pertencente aos Diários Associados, começar a ter contatos 
za. pelo que a imprensa e alguns jornalistas pensam. Há jõrnaiistas freqüentes com a imortal autora de o Quirize, que e uma-obra pri
que engrandecem este País, existem Senadores e Parlamentares ma da Literatura b.-asileira. Todos os elogios que V. Exa pudesse 
que engrandecem a História da nossa Nação; existem também tecer ein tomo da personalidade de Rachel de Queiroz não seriam 
aqueles que estão indo à forra por qualquer mOtivo, contra as liber- suficientes para uansmitir aO povo brasileiro uma idéia, pelo me
dades da democracia tão duramente perseguida e conquistada. nos próxima. da grandeza desse extraordinário Ser humano. Por
Muito obrigado. tanto, aplaüdo em gênero. número e grau e com tnaior entllsíãsmo 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço o aparte, Sena- 0 registro que V. Ex• fe~ e 9_ pedido de inscriçà<?nos Anais do Se
dor Magno Bacelar, que reconhece a importância do que foi ap::m- nado dessa nova e impressionante peça literária de tanto conteúdo 
tado por Raquel de Queiroz: ao tranSmitii seu--anseio de que o pro- humano de autoria de Rachel de Queiroz. EntretantO, u_Cibre Sena
blema das crianças deste País seja adequada e energicamente en- dor Eduardo Suplicy. eu ousaria- para tentar dar uma humilde 
frentado. contribuição ao discurso que V. Ex• está proferindo hoje, nesta 

Com respeito ao que chama a atenção O jorrialista Jânio de Casa a que pertencemos. tão mal!!.inada, tão criticada, muitas vezes 
Freitas. considero que esle fal aqui um apelo a nossa consciência e com fundadas razões- dizer que precisamos reconhecer uma auto
responsabilidade. crítica que se impõe. Mas creio que a oporn..midade que V. Ex. a me 

Hoje cedo, recebi o telefonema de um dos empresários que oferece- e creio que também a todos os nossos Colegas aqui pre
mais se tem empenhado à frente do Pensamento Nacional das Ba- sentes- refere-se a inic-iativas que este Congiesso a que pértence
ses Empresariais. Odeô Grajew. que também fazia uma pondera- mos tomou, há alguns anos, para enfrentar o problema que repre
ção sobre a decisão que será tomada relativamente ã remuneração senta para nós uma vergonha, que é o problema da criança aban
do Cbefe de Estado, Ministros e Parlamentares. Ele fazia a compa- clonada. do menor abandonado. Lembro-me de que aqui mesmo no 
ração com decisões que deve tomar, por vezes, em sua empresa. Senado, por iniciativa do nosso nobre Colega Senador Ronan Tito, 
Disse que muitas vezes. no diálogo com o uabalbador. a direção foi apresentado o projeto do Estatuto da Criança. Essa iniciativa 
da empresa tem que dizer que é necessário apertar os cintos, que teve pequena repercussão apesar da sua importância. eu diria, 
não pode _dar um aumento tão significativo para aqueles que estão transcendental. Na Câmara dos Deputados. quase ao mesmo tem
na base da linha de produção. Assim se ·dialoga. Entretanto, se no po, começou a tramitar um projeto de Código da Criança e do 
dia segUinte às ponderações dessa narureza, os diretores e gerentes Adolescente. Esse tema vinha sendo abordado_ hã muito_s anos na
de uma determinada empresa resolvem, após assim terem argu- quela Casa por um conterrâneo nosso, o Senador e Professor Joa
mentado, aumentar sobremaneira a sua própriã reffiiineração. isso qu-im Beato- que t1le honra com a sua vizinhança: '(X>Steriormc:nte. 
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a nossa admirável conterrânea Deputada Rita Camata também 
apresentou um projeto que envolvia uma série de providências 
para evitar esta vergonha, que é a situação da criança e do adoles
cente em nosso País. Na hora em que prestamos esta bom~nagem. 
que poderia ser multiplicada por dez, por cinqüenta. ou por cem 
vezes, a Raquel de Queiroz, com esta sua crônica realmente ex
traordinária, devo colaborar com este lembrete: o Congresso .~a
ciooaltambém se interessa por este problema há muitos anos; re
centemente. conseguiu a aprova-ção -do Establto da Criança e do 
Adolescente. Mas. nobre Senador Eduardo Malara.Zw Suplicy, o 
que aconteceu com o EstatulO da Criança e do Adolescente? Te
mos nessa área dramas comparáveis aos das mais pobres. aos das 
mais miseráveis cubatas africanas. É urna situação equiparável ao 
que todos vemos no cinema. nos jornais. nas revístas mais impor
tan~s do mundo. O qu.e ainda nos estarrece é que em alguns países 
da Asia, inclusive na lndia. com seus párias, há problemas extre
mamente graves também na sua infância e na sua adolescência. 
Ousei ·msetlr essas palavras no seu magnífico -discurso. com de
núncias tão graves, tão patrióticas numa hora em que o Congresso 
Nacional está sendo alvo de tantas criticas; reconhecemos que 
muitas delas são fundadas. Ponanto, é preciso homenageai.: repre
sentarles do povo brasileiro, com assento na Câmara dos Deputa
dos e aqui no Congresso. que também s_e impressionaram com este 
gravíssimo problema e tomaram providências concretas na área do 

Legislativo, com a aprovação do Estatuto âa CrianÇa e do Adoles
cente. Esse assunto. nobre Senador Eduardo Suplicy, tem desper
tado o maior interesse em nível mundial. Existe aqui utna entidade 
de âmbito internacional que cuida de perto desse problema, quan
do, na realidade, a responsabilidade número um da solução desse 
problema cabe a nós brasileiros, como também nos cabe a solução 
do problema da educação. que é a obsessão de toda a minha vida 
parlamentar. Agradeç-o profundamente a V. Ex• a oportunídade 
que me ofereceu para que eu juntasse esta voz de protesto de" Ra
quel de Queiroz à contribuição relevante ou relevantíssima do 
Congresso Nacíonal, que aprovou um estan.tto da mais alta impor
tância que continua desrespeitado ou não çumprido até hoje. Mui
to obrigado a V. Ex• 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Obrigado. Senador João 
Cahnon, a preocupação de V. Ex• com as cii~as iniciatiyas para 
resolver o problema do menor no Brasil está devidamente registra
da. No entanto, avalio que o desafio colocado por Raquel de Quei
roz faz com que verifiquemos junto ao Executivo <:i__solução que 
certamente bá de se ter para o problema. Há que se· dar prioridade 
ao assunto. Tenho a certeza de que V. Ex• está de_ acordo cQID o 
ponto de vista fX)r ela extemado que aqui registrei. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. Ex• com praur. 
O Sr. Magno Bacelar- Senador Eduardo Suplicy. agrade-

ço novamente o aparte que me está concedendo, pois pela segunda 
vez estou interrompendo o discurso de V. Ex•, que é de tamanha 
importância para a Nação brasileira. Na verdade, nobre Senador, 
no primeiro aparte ative-me à grandeza da crônica. como disse o 
nobre Senador João Calmon, da jornalista Raquel de Queiroz. 
Agora. permito... me, mais uma vez. aparteá-lo para dizer que, na 
realidade, V. Ex• tem razão. pois tcxios nós- tenho a honra de ser 
Líder do PDT no Senado Federal--sabemos que antes da remune
ração de qualquer tipo de traballiador, bá de se levar em conta e 
examinar o salário mínimo. já que COm esse salário nenhuma pes
soa pode sobreviver, mesmo que seja no Brasil do Real. Entretan
to. eu gostaria de alertá-lo de que o cargo exige também uma re
muneração condigna. Talvez a preocupação do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso de melhor remunerar o quadro que o cerca. 

ou seja. o Primeiro Escalão, prenda-se também a este fato de que 
precisa haver dignidade e boa' remuneraçãO para que se desempe
nhe bem um cargo de tanta relevância. Parece-me- relembrando a 
imprensa - que o próprio Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan. 
há uns 4 ou 5 mese·s; haveria dito que não iria ser ministro para ga
nhar um salário que não lhe permitiria s-obreviver e manter-sua fa
núlia nos Estados Unidos. Já fui Secretá,rio da Educação e. quando 
Secretário, todos os meus assessores ganhavam mais do que eu. 
Ponanto, há de se levar em conta também que muito _mellior será o 
desempenho se o salário também for melhor, 'pois é uma maneira 
de manter a dignidade do cargo. evitar as tentações e evitar o que 
vem ocorrendo no Brasil recentemente. em que tcxio o quadro de 
funcionário de um escalão mais elevado quer participar das verbas 
liberadas aos prefeitos, ou seja, da conüpÇ.ão em face da má remu
neração. Eu defendo essa preocupação do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso de que os seu:,. i\iinistros tenham uma remune
ração digna. exatamente para que, sendo transparente. se evite uma 
série de reg:.r· · irregulares que ocorrem em decorrência da justifi-
cativa do f..:.: , baixo. Talvez um salário mais elevado pennita 
que não I'.lh• • utilizem os -aviões oficiais para tramportar minis-
tros. fazeJH: ' que. se possam manter com dignici · · · no cargo. 
com um {.'c... •l .tmeoto transparente, não u nJo dl htenugins 
que enver,! e que se tomaram uma n, 1ma Llc-~olu' :la nossa 
legislação· ·.; ·. este aspecto. Com n"la~:ãn ,·, ) no<>s\, .:dário. E'C 

não quero ir nem faze~- n.'fet-êr.l·í~·- r· •:-t.;·Jc. _l"'[e!ll.:'l•cnlt'. 

está na Constituição e é uma de_corrência desta. Qualquer opinião 
que se emita pode sugerir, quando o assunto é os nosSQS salários. 
que alguém vai em defesa. Quero fma1izar, dizendo uma única fra
se: o salário mínimo brasileiro é urna vergonha, é a escravidão da 
mão-de-obra; concordo com V. Ex• 

- O SR. EDUARDO SUPLICY - Prezado Senador Ma$00 
Bacelar, avalio que uma pessoa que vá exercer função de respon
sabilidade, como a de Presidente, a de Ministro, a de Deputado e 
Senador. obviamente precisa ter urna remuneração que coiTesJ)on
da ãs suas responsabilidades, ãs decisões; há. inclusive. que se le
var em conta qUe uma remuneração adequada e digna viabilizaria 
um melhor empenho e maior seriedade na condução ciaCtuela fun
ção de tamanha resp:msa bilidade. Mas. ao estabelecerem-se os cri
térios de remuneração. há que se 1evar em conta o que ocorre no 
Pais, o que ocorre com os demais salários dos servídores e o valor 
do salário núnimo a ser defmido. 

A serem corretos os dados que o jornalista Jânio de Freitit.s 
apresenta, avalio que os padrões de remuneração em outros países 
devem ser levados em conta como informação para o estabeleci
mento de parâmetros. 

Chama a atenção Rachel de Queiroz: "se se vai de fato ata
car a miséria com tcxia energia e força. é preciso que o Governo 
Fernando Henrique Cardoso apresente a sua proposição com muita 
nitidez." 

Anuncia-se para a próxima semana a definição do Projeto 
de Comunidade Solidária. Tenho interesse em saber como será 
esse projeto. Tendo o ex-Ministro Ciro Gomes baixado portaria 
em 30 de novembro passado, com um prazo de 30 dias. para que 5 
ministérios concluíssem seus estUdos de viabilidade operacioo.al 
do Programa de Garantia de Renda l\.1ínima. e tendo a comissão 
coordenada pelo Secretário de Politica Económica, Winston 
Fritsch, tido 10 dias úteis de prorrogação a partir de 30 de dezem
bro. assinalo que nesta semana. portanto, o Secretário de Política 
Econômic:.t, v ~1inistro da Fazenda e os Ministros das Pastas do 
Trabalho, Previdência e l::Sem-ê.:>t:l!' Social - esta que não mais 
existe-. deverão apresentar as suas conclusões. 



Janeiro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 199 

O Programa de GaranJ.ia de Renda Mínima seria Uina das 
alternativas de proposta concreta. visando a atender os reclamos, 
anseios e prioridades apontados por Rachel de Queiroz. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!} 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Comunico ao 

Plenãrio que o Sr. Presidente do Senado Federal, Senador Hum
berto Lucena, está convocando, por telegrama e por telefone, todos 
os Srs. Senadores para que compareçam a esta Casa a partir de 
amanhã, com vistas à apreciação de indicação de autoridades e de 
outras matérias da maior relevância. 

Essa ccmvocação do Sr. Presidente, não preciso dizer, é se
cundada por tcdos os membros da Mesa Diretora. Eu, evenb.lal
mente no exercíCiO da Presidência, também desejo fazer este apelo 
a todos os Srs. Senadores, no sentido de que compareçam ao Sena
do a partir de amanhã. O Senado tem matériaS da maior importân
cia para apreciar, C o qUC a Nação espera dos Srs. Senadores é que 
participem da votação, votando num ou noutro sentido. 

O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, peço a pala
vra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V. &• tem a 
palavra, como Líder, na forma regimental. 

O SR. MAGNO BACELAR (POT - MA. Como Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão dO orador.)- Sr. Presi
dente, lamentavelmente, pedi a palavra para registrar nos Anais 
desta Casa o falecimento de Carlos Lago Bumett, jornalista mara
nhcnse. membro da Academia Maranhense de Letras, o qual secre
tariou o Jom~ll dõ Brasil por muito tempo e teve excelentes servi
ços prestados-ao Maranhão e ao Brasil. Faleceu no dia 2 de janeiro 
último. aos 61 anos. 

Sr. Presidente, talvez por convocação do Senador Josaphat 
Marinho. quando disse que cada um deveria justificar o -mOiivo · 
pelo qual não compareceu à votação da indicação do nome do Sr. 
Pérsio Arida para o Banco-central. expresso perante os Srs. Sena
dores. para esta Casa e para o Brasil. que, por orquestração. esla
mos vivendo, neste Senado Federal. o regime do medo, do pavor. 
O exercício que praticamos naquele dia foi normal: trata-se de um 
direito do Parlamentar. Sou daqueles que, talvez - sem querer 
enaltecer-me -. detêm o maior índice de comparecimento durante 
os quatro anos que aqui estive. ~ - · -· 

Pela primeira vez participei de um movimento. Por que não 
se vê a coisa de uma ou tia maneira? Por que transformar em chan
tagem. como diz o Governador do Ceará e a imprensa. uma sim
ples ausência do plenário desta Casa. um exercício legal da demo-
cracia? - ---

0 que houve, Sr. Presidente - volto a dizer- foi o regime 
domedo. -

Havia Senadores conversando no café d() senado. quaildo o 
Presidente desta Casa se levantoo da mesa da Presidência para ir 
ao cafezinbo convocar os Senadores, a fim de que aqui viessem 
para que não se estabelecesse um escândalo. Antes da saída de S. 
Ex• da PreSidência da Mesa. já se havia criado um clima para que 
a imprensa explorasse o fato, dizendo que se estava condicionando 
a votação ã cabeça do Senador Lucena. 

Se o Sr. Presidente não tivesse saído da mesa. o que é um 
fato inédito na História- e não defendo que S. Ex• deveria renun
ciar, porque S. &• não cometeu nenhuril crime -, se" S. Ex:.. se ati
vesse apenas ao exercício da Presidência, tal v e i -iiâO tiVesse:-hivído 
tamanho estardalhaço, tamanha exploração por parte da imprensa. 

Sr. Presidente, transformou-se a eleição do Sr. Pérsio Arida 
na salvação do Brasil, na salvação da Cal:>eça dO Senador Lucena 
ou de Senadores e Parlamentares que utilizaram a Gráfica. Eu uti
lizei a Gráfica, sim. E aquí não estive parii.-VOI.ã:r""ã-anistia. Pode a 

imprensa. podem os Srs. Senadores verificar que nó dia da votação 
não compareci. 

O Sr. Mauro Benevides- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. MAGNO BACELAR- Ouço com praur V. Ex 
O Sr. Maur'o Benevides- Senador Magno Bacelar, eu gos

taria de oferecer o meu testemunho quanto à postura absolutamen
te correta de V. Ex• no exercício de seu mandato de Senador. Des
taco que, durante o pericxlo em que exerci a Presidência desta 
Casa, ausentes os integrantes do Colegiado, quero dizer, da_ Mesa 
Diretora, às 14b30min .• Praticamente todos os dias, V. Ex•-estava 
conosco secretariando esta sessão, e o fazia com devotamento 
exemplar. Em nenhum momento em que nós necessitávamos de 
garantir quorum nesta Casa, V. Ex• deixou de garantir esse mes
mo quorum e, ·mais do que isso, estimu[ar a sua Bancada para que 
aqui estivesse presente. V. Ex• viu, nessas últimas votações do Sr 
Pérsio Arida. que coube a mim, Lider da Bancada, trazer algun; 
companheiros a este plenário. TivemOs 12 Senadores do P1\.1DB 
no primeiro dia. 13 no segundo dia, e em nenhum momento nos 
manifestamos de fonna acre contra aqueles que entenderam de 
oferecer obstrução. E lembro a V. Ex• que, num momento muito 
delicado da nossa história político-institucional, quando se elabo
rava a Carta Magna brasileira, nós passamos, nobre Senador Mag
no Bacelar, 45 dias sem votar qualquer proposta de emenda E só 
o fiZemos quando o chamado "Centrao" formalizou uma proposta 
de mcxlificação do_ Regimento Interno da Constituinte, que me 
teve como Relator. Aí então é que nós fomos buscar no diálogo. 
no entendimento, uma saída que permitisse exatamente a partici
pação daquele gruJX), que era ponderável, e exigimos os 280 corito 
condição sine qua nt\n r:1ra .1p1' Y lr 4t1alqucr proposla de emenda 
à Carta Magna bra:;ileira. v~·ja V. E'{" lj:.Zc são fatos que. verifica
dos em cada momento. e~·\dcn\·i .• m ;><; Jifi~o'1lldades. a maioria e 
minoria. Naquele momento, era a ma[oria que Obstacuflzava avo
tação da Carta Magna no País. Partilhei c-om o Presidente Ulysses 
Guimarães·.- já que ·era- cu o Primeiro Vke-Presidente da Assem
bléia, exatamente _das çna.s preoCupaÇões. do seu esforço perma
nente para _a~ivcntar o deb.:.te con<>tituinte naquele momento. Não 
conseguíamos levar à tribuna a ri; ;cuso;ão das propostas, porque 
tudo estava embargado '!m funç?il' da r .. •fc>rma do Regimento. Es
ses são fatos que, agcr:1 rel2mhr..Jd.~s. reforçam o posicionamento 
de V. Ex•. que sempr<' fpj um Parl::~.men~:tr de atuação exemplar, 
com presença constante C'm t,~Jos >)S m~>mentos. coadjuvando in
clusive a Mesa na condu.;.lo dns tra.bailws Jcsta Casa Legislativa. 

O SR. MAGf".iO BA.CEI .\a. - M:.1i~o nbtigado. nobre Se· 
nador Mauro Rene-vides. p:h gt:m:l·~L.l. c t.;mdadc da.s palavras de_ 
V.& 

GostatiJ. de re<:·dta1. Sr. r .. ·sider.t..-. yue. em pleno exercí
cio democrático. em plenn çumprimento daquilo que TlOS estabele
ce o Regimento da Casa. a obstru\·ão é kgítima. O que houve - e 
quero deixar salientado- foi 0 medo, a necessidade que se tem de 
agradar, de f0mecer noticias à imprensa. apesar de muitas vezes 
elas serem contrárias a _esta Casa. 

Relembr.:tndn os fato.~ da..:juda J.:trJe. no primcirn dia devo
tação, o nobre Senador Eduardo Suplicy h~via apartcack) um outro 
Colega e relatado 1er nuvictn. pur uma estação de rádio, comentá
rios de que os Senadores não mereciam re<.~ehcr 3 mil reais e que 
alguns não estariam à altura da tradiç:!0 desta Cao;a. intelecrual
n'lente. Ora, se esta é um:~. ('.1~:1 d~o•mocrt.!ica. não há porque medir 
as pessoas pela ~ua intelectualidade. t: sirn ft"la representatividade 
do mandato que lhe foi <ltllflfl!ado pelo povo. 

Logo arós. surgiu um fat('l, cor.duziJo pelo Senador Pedro 
Simon. segundo o CJUal. n Pn•sidentc tt'ria ido ao café e dito: "Não 
façam isso que vocês ·vão me derrotar!'' Passou. então. a questão 
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da indicação do Pre,..idcntc do Banco o~ntral a se tomar um fato 
de salvar ou não sa[var. ch:mugea:r ou niío chantagear'. confrontar
se ou não com a Câmar:t. N:1o é vf'nbde nada djsso, Sr. Presidente. 

Temos que ver 1amhém que. até então, o Senhor Presidênte 
da Repúh\ka não nomeara llm Líder nC"sta Casa. Aqui não esteve 
ninguém do Bancn o.~ntr:d cmp.-nhad.Q na eleição do Sr. Pérsio 
Arida. Não bavia uma convncação especifica da Casa para que se 
votasse naquele dia. -

O Sr. Senador EJ.luarJo ")uplky. ainda há pouco. usou o ar
gumento, quando Slllil'itJ.•ill fi\'\t) Senador Pedro TeiXeira. de que o 
Partido obstruiria na Câmara 1,1ma votação, mas que-estava exer
cendo um direito legitimo. cabendo ao restante dOs Parlamentares 
comparecer e vencer a nh~trução. O regime é de puro exercício de
mocrático. 

No dia cm ...:jUC não fni vnwdo o nome do Sr. Pérsio Arida 
nesta Casa- e nós sumos 81 Srs. Senadores -. __ a imprensa deu no
ticia de que entreS, 10, 14 e. nu máximo, 16 Srs. Senadores esta
riam. chantageando () Govcmo brasileiro ou a Câi::nara não votando 
o nome do Sr. Pérsio Aritla. Sr. Presidente. indago: E os outros 55 
onde estavam? QuanJo 8 ou 16 Senadores, números a-que se de
ram maior ênfase, poderiam ic:r ()hc;truído 00 impedido esta Casa 
de exercer a sua função? 

Sr. Presidente, pn•.ç\<;amos ter dignidade para enfrentar os 
fatos. Afumo a V. Exa e ao.o; Srs. Senadores que fui ao Café tomar 
um cafezinho. No momento cm que ~e armou o <.."irC"o, no-momento 
em que se procurou C"onduzir esta Casa em termos tão baixos- "se 
ficar aqui prejudic:a "o Lucena. Se n5.o fnr o Lw.:ena não set'á absol
vido"- e que a imprensa rara ali foC iJ:sou os c6'riédores, (citogra
fou e, boje, nos jornais, noticiam que os Senadores riam e se com
portavam mal no Café, eu não me levantaria para v0tar n0 Sr. Pér
sio Arida em nenhuma hipótese. Saí, andei pelos C'orred~)rcs c fui 
ao meu gabinete, onde encontrei uma jornalista do SBT '1ll\.' m~o' 
perguntou: "V. Ex• o que tem a declarar?". A minha resposta foi 
''nada", porque não há satisfações a dar, porque não me julgo. Sr. 
Presidente, e ninguém desta Casa pode ser julgado em termos tão 
baixos, tão mesquinhos, por uma condicional, ou seja: pensar que 
temos de ir correndo ao plenário senão o Senador llumbcrto Ll!t..~e
na se liquida; ou então não ir e o Senador Lucena se salvar. 

Ainda há pouco. o Senador Eduardo SU.plicy lia um attigo 
de Rachel de Queiroz. cujo tema é muito mais iniportarite do que a 
indicação do Sr. Pérsio A rida para o Banco Central: a fomç. !i mi
séria. a violência contra as crianças. Não fui eu quem afirmoU -que 
o País não mudou, Sr. Presidente, mas não é a indiCaÇãO. Ou ni!o d..1 
Sr. Pérsio Arida, com um atraso de oito dias- o nome de S. E.xa 
está aqui por trinta dias-; que levará ao insucesso do Governo Jo 
Sr. Fernando Henrique Cardoso ou à bancarrota as finanças do 
País. 

Sr. Presidente, não me curvarei. não darei satisfaç~1cs a 
quem quer que seja. Tenho que dar satisfações aos eleitor~.::s rlo 
Marê.nhão. Não estou advogando em causa própria. pois não é Jn 
meu temperamento e jamais o faria. Conl:udo. acovardado. acossa
do e temeroso de enfrentar os meus filhos. os meus netos. por uma 
declaração dq Sr .. Tasso Jereissati, ou porque é GovefTUI,c!cr d,_) 
Ceará. ou porque quer aparecei-, oU porque-t]Uer -prestar s~içc3 
chamando este Congresso. esta Casa de chantagista, digo nàc, a cs. 
ses 1ermos, Sr. Presidente. · ·· 

O entendimento politico, o respeítO ao exercíc-io do n0ssu 
mandato, o dever de aqui comparecer mantiveram-me dunntc 
quatro anos. sem nenhum dja de ~SfiO, presente a co;;ta C:1s.-1. c0n1 

o desejo maiOr de servir à minha Pátria.- -
Com medo. acossado. desrespeitado. também d~l·:;~• .1. · 

clusão de que é muito melhor fechar esta Casa. nãO: r·'h nr.;1: · 

ção da imprensa, mas porque temos o dever de aqui (Cr.;r :.o-..· ..... 
com dignidade e com respeito à cidadania brasileira. 

-Eia o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
'o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Cmcd· .: 

palavra ao nobre Senador .loão Calmon. 
O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Prnnum·h • • ". 

guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. PrcsiJent.:.•, ;:nl-.rc 
Senador Joaquim Beato. que me honra com -a sua atcn~·Jo ,;~-:~te 
mOmento: o â.ia de hoje está sendo marcado por uma série dt· r~we
lações de extrema gravidade. começando pela intervenção. que J.á 
exaltei devidamente, do nobre Se_nador_ Eduardo Suplicy. qu(" leu 
uma crónica antológica da escritora imortal Rachel de Queiroz. 
Depois, foi focaHzado o problema que está em todas as manchetes 
sobre a atitude do Congresso Nacional em relação à utilização da 
Gráfica do.Senado. A essa altura, nobre Presidente, nohre Sem
dor, é necessária uma razoável dose de, eu diria, coragem. para pe
dir a palavra e tratar de outro assunto, que, obvíamente. não mcre
çe manchetes e mesmo ocUpar um espaço muito amplo nos Thciõs 
de- divulgação. Mas é uma matéria que deve provocar de nos<,a 
parte uma reflexão, embora ligeira e em circunstâncias tão poUC"O 
favoráveis, porque SOIIlQS apenas três Senadores no plenário, certa
mente porque outras tarefas estão sendo realizadas, _ao mc::;mo 
tempo, em ootras áreas da nossa Câmara Alta. 

Entretanto, senti-me no dever, apenas para registro nOs nos
sos Anais, já que este problema não chega a merecer as honras de 
manchetes - até porque. se merecesse. a situação do Congresso 
Nacional se agravaria airida mais -, de discorrer sClhre o que está 
ocorrendo com a Medida Provisória que Criou urriá nova moeda 
em nosSo País, o real. 

A primeira edição desta Medida Prnvisória ~~c:. ·:.' : 
nbo do ano passado, recebendo aqui o número 542. Como, de 
acordo com a ConstiOiição da República Federativa do Brasil. a 
medida provisória entra imediatamente em vigor. não espera por 
sua aprovação pelo Congresso Nacional, o tempo foi decorrendo e 
a Medida Provisória D0 542 foi reeditada várias vezes. Quando se 
aproximava o esgotamento do prazo para sua validade, ela passoo 
a ter o número 566_ Antes também que se esgotasse o prazc dessa 
nova Mei:lida Provisória, foi editada uma outra, que recebeu o QÚ-

mero5%. - -
Não houve nenhuma possibilidade de debate e de sua apro-

vação. mas ela continuou em vigor porque foi reeditada. A quarta 
vez que foi enviada i mensagem com a Medida Provisória ela to
mou o número 635. Decorrido o prazo regimental sem que o Con
gre-sso Nacional aprovasse, embora com emendas, a iniciativa do 
POder Executivo. ela foi reeditada e tomou o número 681. 

Repetiu-se o mesmo triste" fenômeno, o que contribui tam
bém para que a imagem do Congresso sofra um processo de dete
rioração, e nem sempre por culpa exclusivamente do Poder Legis
lativo, embora fosse estulüce a aflilDação de que também temos 
uma parcela inegável de culpa nesse episódio. 

Dentro do prazo regimental, foi reeditada mais uma vez a 
Medida Provisória do Real. que tomou o número 731. Finalmente, 
no dia 24 de dezembro, véspera do dia de Natal, ela foi reeditada 
pela sétima vez. tomando o número 785. 

Só pela citação dos números, podemos concluir que- se im
Põe. agora, a repetição de uma frase bem humorada do notável Se
nador Paulo Brossard. que na época do então regime militar sere
feria ao "constituinte solitário da Granja do Torto". Lembro-me 
muito desta frase cjue S. :Ex a pãsiou a usar erÕ ielação ao presiden
te militar que estava de plantão na época. 

O País se reconstitucionalizou, surgiu a iniáafiva da criação 
de uma nova moeda, com um êxito realmente espetacUiar, o que 
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levou o brasileiro a pensar em incluir um novo capítulo a ser Creio qUe talvez possa parecer ridículo ou dispensável este 
acrescentado no livro muitas vezes ridicularizado do Conde De meu pronunciamento numa tarde em que realmente a freqüência 
Afonso Celso: Por que me Ufano do meu País. em nosso plenário não é das mais elevadas. Mas enfatizo que é 

Creio que os motivos de aumento do nosso orgulho de ser- meu dever. para ficar em pãz com a minha consciência, repetir 
mos brasileiros são cada vez menores. Há pouco, o nobre Senador exaustivamente a necessidade de ação eficaz por parte da classe 
Eduardo Suplicy leu uma antológica. realmente impressionante política. E uma das maneiras em que ela pode ser deflagrada. com 
crõnica de Rachel de Queiroz sobre a situação verdadeiramente re- possibilidades de êxito. nãO imediato, é o cUmprimento desse arti
voltante. inacreditável. imperdoável da criança pobre, da criança goda Lei Orgânica dos Partidos. 
abandonada. O episódio envolvendo o problema da Gráfica do Senado, a 

Sr. Presidente, nobre Senador José Paulo Bisol, que saúdo tentativa de cassação de Parlamentares nos preocupa. Tudo isso, 
com o maior respeito e com a renovação da minha velha e crescen- sem dúvida alguma, é grave. Entretanto, não vamos resolver esse 
te admiração, apesar da denúncia c-ontida nessa g:ônica antológica problema na base ª-penas de paliativos. Se alguém estiver grave
de Raquel de Queiroz. apesar de o Congresso, nesse episódio das mente doente, não vamos tentar salvá-lo na base de aspirina ou ·de 
crianças, conforme já-salieDtei, -ter cUmprido o seu dever e elabora- algum remédio comprado na farmáCia da esquina. temos de pensar 
do um dos melhores códigos de proteção à inf"afiCia e ao adoleS- não apenas no dia de hOje. não nos Pr6Xirrios dias, não nas pr6xi
cente, o quadro mudou pouco e ainda representa para nós uma ver- -mas semanas. não nos próximos meses, mas, eu diria, nos pr6xi
gonha. Essa é uma sittJação indesculpãvel, mostrando a nossa in- mos anos. porque, se não tornarmos plena consciência da extrema 
sensibilidade diante desse problema. que não canso de repetir. gravidade. da delicadeza inegável da situação que o Brasil está en
diante desse complexo de Herodes, do sacrificio de crianças de frentando neste momento. nada poderá impedir que, mais cedo ou 
maneira tão revoltante. com uma impunidade que não diminui. ao mais tarde. nosso País enfrente uma convulsão social. É apenas 
contrário, sempre crescente. Diante dessa recapitulação do que questão de tempo, porque todos os ingredientes já existem, e a 
está ocorrendo com o Real, senti-me no dever de trnzer a esta Casa soma desses ingredientes poderá significar uma convulsão social. 
algumas palavras. fruto de outra meditação. E eu diria, pará encerrar este rápido pronunciamento. que 

Nobre Presidente. S~s e Srs. Senadores, se aproveitarmos a essa convulsão ainda não começou, apesar de o ex-M"mistro da 
oportunidade para uma autocritica. chegaremos a uma conclusão Educação Murilio Hingel ter declarado que a educação brasileira 
solm: uma culpa do Congresso Nacional, absolutamente inegável. está falida. apesar de cientistas. políticos e líderes Populares que 
Neste mesmo plenãrio já abordei pelo menos trinta ve2;es a neces- não têm assento no Congresso Nacional terem proclamado a extre~ 
sidade de o Brasil ter ao lado de cada partido político um instituto ma gravidade da crise que estamos vivendo e que poderá aconte~ 
de formação política. ~ cer algo realmente aterrador. 

Sem o temor de ser monótono ou repetiti-vo. lembraria que Aqui fica este grito de alerta de um Senador modesto. sem 
nos idos de 1970 um conr.errâneo do nobre Senador José Paulo Bi- maior projeção, mas que tem, como quase todoS nós, uma paixão 
sol foi Relator da Lei Orgânica dos Partidos. aprovando-a da ma- por este País. Não penso_ apenas no dia de hoje, de amanhã, na 
neira mais entusiástíca. Os gaúchos estão sempre mobilizados na próxima semana. no próximo mês, mas me preocupo com o que 
defesa de causas tão importantes quanto essa. e-agradeço muito a possaocorrernapróximadécada. 
ajuda do Senador Jo_sé Paulo BisoL Sem essas providências. que devem ter caráter de mobiliza~ 

Até 1993, a Lei Orgânica dos Partidos, na parte relativa ao ção suprapartidária. só mesmo um milagre poderá evitar uma ca
lnstituto de Formação PolítiCa. continuava letra morta. S6 lião era tástrofe pa área social em nosso País. 
letra inteiramente moita porque ó PartidO dos Trabalhadores - re- --Muito obrigado, Sr. Presidente. 
pito isso pela décima vez- conseguiu, coin ajiida obtida legalmen-
te da antiga República Oriental da Alemanha, a parte socialista 00 COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
comunista. da Alemanha e, posteriormente com ajuda dos sindica~ César Dias - Dario Pereira - Dirceu Carneiro- Eduardo 
tos italianos ligados à FIAT. recursos fmanceiros, sem ferir a le- Sup1icy - Élcio Alvares - Flaviano Melo- Gilberto Miranda
gislação brasileira. muito menos a Constituiçào dQ"_ nosso País e Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Jarbas Passarinho- Josap
instalou seis institutos de formação política e sindical que estão bat Marinho - José Fogaça - Lavoisier Maia - Magno Bacelar
prestando relevantissimos Sexviços àquela agremiação partidária. Valmir Campelo. 
Vale a pena continuar a lutar. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Sobre a mesa 

No âmbito do meu Partido, o PMDB possui o Instituto Pe- requerimento que será lido pelo Sr. 1° SecretáriO. 
droso Horta. que tem prestado alguns sexviços inegáveis à demo- É lido do se2Uinte: 
cracia brasileira. Mas. até agora. por motivos que ilão cabem citar. REQUERIMENTO No 28, DE 1995 
o nosso partido não cumpriu esse artigo da Lei Orgânica dos Parti-
dos. inclusive com a sua nova versão. tendo como Relator o Sr. Senhor Presidente, 
José Fogaça, nobre Senador pelo Rio Grande do Sul, e um dos Lí- Requeiro à Mesa, na forma do art. 50 da Constituição. seja 
deres mais importantes do Partido_ ao qual pertenço. convocado o Excelentíssimo Senhor Miriistro da Fazenda, Dr. Pe-

Realmeote, se não organizarmos, não diria _nós, porque den- dro Sampaio Malan. em face da necessidade de entender o papel 
tro de poucos dias já não pertencerei ao Seriado Federal. mas os que caberá ao sistema bancário federal no novo governo._§_olicito 
que aqui ficarem.- juntamente com os integrantes da Câniara dos desta fonna o esclarecimento sobre as indagações abaixo enunciadas: 
Deputados._ Mas se os Parlamentares brasileiros, no seu conjunto. 1 - Sobre o anunciado fecbamento pelo Governo. de 600_ 
não incluírem na pauta das sua preocupações prioritárias a necessi- agências de bancos federaisJ . _ -·- . 
dade do respeito ã Lei Orgânica dos Partidos. se cada um não for . 2 - Qual o número estimado de funcionários que ficarão de-
obrigado a criar e a manter esse instituto de formação política, des- sempre gados com tal medida? _ _ _ 
graçadamente continuaremos a ver a repetição desses episódios 3 - Qual será especificamente. no entender do atual gover
que tanto degradam a vida pública do PaiS, que tanto _o envergo- no. a função a ser desenvolvida pelo sistema bancário federal no 
nbam. Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso? 
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4 - Qual instituição bancária ficará cOm a função de execu
tar as metas de desenvolvimento rural do Governo Fernando Hen
rique Cardoso? 

Sala das Sessões, 9 de janeiro de 1995.- Senador Epitácio 
Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri· 
mente lido será publicado e incluído oportunamente em Ordem do 
Dia, nos termo~ regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Prosidência 
dispensa, na presente sessão, o periodo destinado à Ordem do Dia. 
nos termos do art. 17 4 do Regimento Interno. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Düt nos- ieintos do ---
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação. em turno úoico, do Projetõ de Decreto Legislativo 
n° 44, de 1993 (n° 250/93 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o alO que renova a permissão da Rádio Independente Ltda. para 
explorar serviço de radiodüusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Lajea_do, Estado do Rio Grande do_Sul, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação: · 

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

- 2° pronunciamento: Relator. Senador Áureo Mello, pelã. 
regularidade dos ates e procedimentos concernentes à proposição. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tE"rmos- do:-
art.'375, Vlll, do Regimento Interno) 

V oração, em b.Jmo único, do Ftu,ieto Ue Ütx:rcto _Legislativo 
n• 45, de 1993 (n• 253/93. na Câmara dos Deputados), 4ue aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Capin?.al Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora eoi onda méi.ia na 
Cidade de Capinzal, Estadc- ~.:..San~ Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição -à Co-
missão de Educação. -~ 

- 1° pronunciamento: Relalor: Sena.dor Ami.r Lando. favo
rável ao projeto; 

- zo pronunciamento: Relator: Senador J\~!l<~S Pinheiro. 
pela regularidade dos a tos e proce<: imentos concernentes à prop1 )· 
sição. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLA 11VO W 46. DE 1993 

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

Votação, em blmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 46, de 1993 (n° 24&'93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão oUtorgada ã Rádio Fraternidade 
Ltda. para explorar serviço de radiodífusão sonora em freqüênrla 
modulada na Cidade de Araras, Estado de São Paulo. rendo 

Parecer, proferido em Plenário, cm substituição à Comis.c;.ão 
de Educação: 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pa'-'he<.:o. 
favorável ao projeto~ 

---2° pronunciamento: Relator: Seoador Jonas Pinheiw. 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propn
sição. 

. -4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

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

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 48, de 1993 (n° 264193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula 1a 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, Relator. Senador Áure{) 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

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

-mentos_concementes à proposição. -

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 49, DE 1993 

(Incluído êm Ordem do Dia-nos- termoS do 
art. 375, Vlll. do Regimento Interno) 

Votação. em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 49, de 1993 (n" 273/93, na Câm""' dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da RADIO LITORAL L TOA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Co-
miSsão de EducaçãO. - -

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

- zo pronu~ciamento: R-elator: Senador Ney Maranhão, 
pela regu .. ;dade dos atos e procedimentos concernentes à propo
si~o. _ 

-6-~--

~ PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375. vm. do Regimento Interno) 

v Oração, em rumo únicÕ, do ProjetO de Decreto Legíslatívo 
n° 50, de 1993 (n°277/93, ná Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a outorga deferida ao Sistema. Nova Era de Co
municação Ltda., para explorar serviÇO de .radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Borrazópolis, Estado do Paraná.. tendo 

---- Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
José Eduardo, em subs4_tui~o à ComisSãO- de Educação. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52. DE 1993 

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

Votação. em tliriió-õ.nicO, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na Odade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pafeceres favoráVeis, proferidOs ení'Pienário. -em si.Jbstlttii
ção à Comissão de Educação: 

- 1° pronunciamento: Relator. Senador Ney Maranhão; 
- 2°-pronuociain.ei:Jto: Relator: Senador Affonso Camargo. 

pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 
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-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

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

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 55, de 1993 (il0 2f>7/93. na Câmarn dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Paquelá Empreendimen
tos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonor3 em onda 
média na Cidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°7,DE 1994 

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

Votação. em b.Imo únicó, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 7, de 1994 (n° 308/93, na Câmira dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de Timbó Ltda., 
para explOtar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Tim.bó, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meíra Filho, em substituiçãO à Comissão de Educação. 

-lO-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos ~os do 
art. 375, VTII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
o0 9, de 1994 (n° 301/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO E TV TAPAJÓS 
LTDA., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo 

Parecer favorável, pt'Pfni.ln •'nl t'f,·n·iq .. l<ti.l!<"li' ;~·.J1r 
Dirceu Carneiro. em suhstituit:.1.; à C"!ll!'••:iir .-. 1•· .. rlw:·.lc::i• •. 

-li --
PROJETO DE Df.CRETO I.E<ilSi . .!.Ti',:,-,; 1 10. i"JE IS::;.! 

(Incluído em OrJt:11 J~~ Gi.~ .,,, 11,;, uJ(,., J._, 
an. 375, \·III. do l1..:bir.IW!'tD idíL't-.h,) 

Votação. em Wrnü úni<.'u, J,1 F,,;j, ... . to 1;. , ',; ... ·.i·! <t:vn 
n° 10, de 1994(n° 297/93. na CâmJJd .._]t.~ tJ,'~•I:!,,dt/.;.). que ;.~:··r,,va 
o ato que outorga pern1i.ssão à i;unJ.t(h) 11t· l:ci'.t:i'<) 't'hi1.·~~;, p.1ra 
executar serviço de radiodifusàtl ~.~n,:t'3. , w f:l·, 1 l'i•~J\l'i.J ruc:Juia·.b. 
com fins exclusivamente eJuL·.Üi• ,,~-.- P.l l iti:,Jt, .Jt• ]'',;·:L) !Iat.lhur
go. Estado do Rio Gran(,ie _do Sul. lt'll\.b • 

Pareceres favorãvei::;, pn't't ride<: '-'lll t·it'" t:;.,, <-'nt suh<:titui-
ção à Comissão de Educação. - - - -- --

- 1° pronunciamento: R<l~t"c :::,, ; •. ;,h i' ).,·\•) J·•·.ln~·..,, favo-
rável ao projeto: - - --

• 2° pronunciam ... ·.lio: t \ I . , ~_,. 

regularidade dos atos e proc~·di·lll r. h,, , ,. 11• ·. ', • .. ;,., ., . 1, 

.. H 
PROJETO DE DECRETO I t'l·l';l ,\i,'"',, i l,lil', !,,,_>! 

(Indutdo em ÜH.km d•• 1 ;, t .~,·, •• '1':• ~ ·J,) 

3..11. 375. V fi!. dn kt'"lrol•'IJ,, ... .:dt"l 

Votação, em IUIJli.J iÍt;i ....... i• [., .1 , 

n°ll,de 1994(n»265'9~.:1:lC;::i:·._,.'l, I: 
o ato que renova a çcnniss5.,, ,'oJT• >~, • JJ. , ·. 
res. para explorar servi~·o dl: J.lui ... J;ii..;_._ .• 

modulada na Cidade de F·-·rt:JIN.,, f-'·L.d .. 1. 

.. 'r..h:.~L.:·.o 
1 .... :i.· J. •,uec 1,; .::,1 
·,. JUJin ,rà,:~ ~.Lt

, ,),'•i"J. l'lli t'l'\"GUl;;J.._·iJ. 

,.,(. L•.i, !l'Jh!ll 

_ Parecer favomvd, prc•h.:-ndd l'itl r-. ~·,,, t.'..!i:.Jt<~r: .;,;._ . ;y-r 
Dirceu Carneiro. em o:;uhs.titui(ã'' 1 ,-, ·~o!Í ·.".J:. ,j .·:,J,.('~1~·:h:. 

·- U-
PROJl:."TO DE l>h . ."i-U:t\J u:cbt. ·. 1 1' . .1 i ,.::, t.,· ,. 

(Incluído em Orde.rh do Oia no.~ krmos <-·' .:=t.: ,.., V l!f. d.' tz · ·:
nJ~·.-,•·' I;.:·, .... ,., 

Votação, cm rumo únict'. L:~~ 1; .•. ;. '.. •. 1 • 1 •':) .. i ,, 
n°12.de J994{n"3(') 1J~.P.t\ .. , ,.,,., : ".,;, .;,,!th'.•i·: 

o ato que outorga pctmis:-..1~, <1. h.n · •t :;;l • , d q~·:,[ CH./ . ..:1. ,, · 1 • · 

para executar serviço de radJl' JiÚJ<J,l ~ ;.• ··~n J, ''JUC"ill'i.t . .,.·uu-
lada na cidade de Soro.:ab .. E.-1.1,! · ;J ... ":.l.l !·;~..:lu. •L mi:l 

Pareceres favoráveis. rn~t'~ri.!~ ... Ull i-'1:\l~li.l, ~d.d.-1,' 
dor Meira Filho, em suhstittáo;,lll :~ f. · ..•. i·:~ . .ltl !c i•:dnc.:.l~u. 

- 1° pronunciamento: (a'.'t)!a' .·! i\<• r ( i• r'· 

- 2° pronunciamt:nto: 1 ~·b h'' tJ• .. :ill·l'lc · ·· . .t .. ~ (~ J'l· 
mcntos concernentes à propn~i"=·;J., .. 

- ll ,.. 
PROJETO DE Dh .. ~Ht·:J'() I h.:· 1 ':. · .. I.!· 

(lncluido cm ( lt-!· Iii ,i,' 1 J... ,!. , 

art.375. '.'HJ ..JLl ~~,~-:. ·~I '·:,''I 

Vota~·ãn, cm tunL<) Ül;i;.·,). ,,,. [',,·>·· .. :.L- l l,(. ~ • r_--;-__ .. 

n° 18. de !994 (n° 252·93. n.1 c:~.,L.,·.L ..! ..• i:,·! .;t.idL •. ;j_ t..j•IL.' J,'l·' 
o ato que renova a coniTssão .'tHc:r·-~;: 1 , .l P:.·:i.: :\r:l:t.!li..J J·,l:•. 
para explorar serviço de radiGclifwi,, ~.·.;1,;;-J ~·."T ,,;:J; m~i.!i.::. ;·,J. 

Cidade de Araguaína, F.s.taOn d;) Te :m!:n'\, !.-r:~, 
Parecer favorá\'el, proft>rid.~ L':11 p),·.:.1n., P :!·~r,-.r: ~r:u-kr 

Carlos Patrocínio. em suh-;tituição à c·.ni-:·:3,, ·k I- ·h1..:-a.;1o. 

-IS· 
PROJETODEDECRE'Iül,l~Gl:-. .t ..... !'l.-,) ;·. iY. tk !?-1-l

(Incluído cm OrJ,·m d<> I Jiu. Lh)~. (,;ril"'·' JtJ 
art. 375, Vill. Jo i(ct;IIIIL'uL,, L!c..·üld) 

Votação, em rumo únicl), dn PJ't)]t'hl ,J-- n.· .. ·n·tll I c•gi:-.1: LiVI' 
no 19. de 1994-(~0 254193, na Cârn.arn dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV Tocantins Lida. para 
explorar -setviço Oe radiOdifusão de sons e imagens (televisão) na 
Cidade "de Anápolis. Estado de Goiás. tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Pattocínio, em substituição à Comissão de Educação. 

-16-
--PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"23. DE 1994 

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

- ' -
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 23. de 1994 (n° 327/93. na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rád_io Montanhês de 
Bote lhos Lt.da.. para ex piorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Bote lhos, Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Henrique Almeida. em substiruição à Conússão de Educação. 

-17-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 

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

Votação. em llimo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 24, de 1994 (n° 328/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação de Ensino SuperiOr do 
V ale do Sapucaí para executar serviço de radiodifusão Sonorii em 
freqüencia iifódulada, com fms- exclusivamente educativos, na ci
dade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, tendo 
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Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portella. em substituição à Comissão de Educação. 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 62, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos teriD.Os -do 
art. 375, VDJ. do Regimento Interno) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Decreto Legislati~ 
vo n° 62. de 1993 (n° 268/93, na Câmara -dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Vila Real Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Cuiabá, Estado de Ma_to _Grosso. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação) 

-19-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 64, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 64, de 1993 (n° 275/93, na Câmara dos Deputados). que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Emissora Paranaense S/ A para explorar SeiViço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na Cidade de Londrina. Estado do Pa~ 
raná. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-20-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N-69, DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos do. 
art. 375, Vill, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati. 
vo n• 69. de 1993 (n" 313/93, na Câmara dos Deput.!!dos), que 
aprova o ato que ou torga pennissão ã Rádio Mariana Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência môdulada 
na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação) 

-21-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 8. DE 1994 

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

Discussão, em turno único. do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 8. de 1994 (n° 303/93, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura de 
Paulo Afonso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Pau lo Afonso. Estado da 
Babia (Dependendo de parecer da ComissãOâe Educação) 

-22-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 20. DE 1994 

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

Discussão, em· tuii:to úniCo, do Projeto de Decreto Legislati· 
vo D0 20, de 1994 (n" 266/9_3. na Câmara_ dos Deputados). que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Nova_ Terra 
de Radiodifusão Ltda., ablalmente denominada ReJe fênix de Co
municação Ltda., para explorar serviço de radiodífusã0 sonora em 
freqüência modulada na Cidade de São José dos Pinhais, Estado 
do Paraná. (Dependendo de parecer da ComissãO -de Educação) 

-23-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21. DE 19_94 

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

Discussão, em turno único. do Projeto de Decreto Legislati
vo no 21. de 1994 (n" 292193, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a petmissào da FM Rádio Independente 
de Arcoverde Ltda •• para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modlrlada na Cidade de Arc:overQ_e, Estado de Per· 
nambuco. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-24-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 26. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 
art 375, VIIL parágrafo úriico. do Regfrneillb Interno) 

DiscUssão, em tumo único, do _Projeto de Decreto Legislati
vo n° 26, de 1994 (n" 344193. na Câmara dos Deputados). que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Campos Dourados 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência mcdulada na Cidade de Medianeira, Estado do Paraná. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-25-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 39, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375: VDJ, do Regiriieilfu Interno) 

Discussão, em turno único. do Projeto de Decreto Legislati· 
vo n• 39, de 1994 (n" 296/93. na Câmara dos Deput.!!dos), que 
aprova o ato que outorga permissão a Rádio Serra Negra I"M 
Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada oa Cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais; (De· 
pendendo de parecer da ComissãO de EducaÇão) 

-26-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 
art. 336. b, do Regimento Interno) 

Vo~ção, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1994 (n• 221192. na Câmara dos Deputados). que aprova 
o texto do Acordo Ortográfico da Ungua Portuguesa. assin.aâo -em 
Lisboa, em 16 de dezembro de 199. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, em substituição à Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional 

-27-
SUilSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 179, DE 1990 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336. b. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único. do Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n° 179. de 1990 (n° 202/91. naquela 
Casa). de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso. que dis
põe sobre o regime de prestação de serviços públicos pela iniciati
va privada. previsto no art. 175 da Constituição, e regula a conces
são de obra pública, tendo 

- Parecer proferido em Plenário. Relator: Senador José fo
gaça, em substituição às Comissões de Constituição. Justiça e_ Ci
dadania e de Assuntos Econômicos, favorável ao Substitutivo da 
Câmara, com requerimentos que apresenta. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Serviços de Infra
Estrutura) 

-28- ~ ~ 

J'RoJETO DE LEI DA CÂMARA N" 117, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 33b. b, do Regimento Interno) 
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Discussão, em rUrilo Uri.ico, do Projeto de Lei da Câmara n° 
117, de 1994 (n° 4.151/93, na Casa de origem), que altera disposi
tivos do Decreto-Lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos So
ciais e de_ Serviços .de Infra-Estrutura) 

-29-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 136, DE 1994 

(lnduído em Ordem do C"ia nos tem10s do 
art. 336. b, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
136. úe 1994 (n° 4.801194, na Casa de origem), que cria e transfor
ma, no quadro permanente de pe.<isoa da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6' Região, os çargos que menciona e dá 
outras providências. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição. Jus
tiça e Cidadania) 

-30-
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 90. DE 1994 

COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336. b, do Regimento Interno) 

DiscussãO, em turno único. do Projeto de Lei do Senado n° 
90. de 1994-Complementar, de autoria do Senador Ney Maranhão, 
que acrescenta dispositivo ao Código Eleitoral, a fim de permitir a 
ac.,·ão rescisória em casos de inelegibilidade. (Dependendo de Pare
;.:er da Comissão de_ Constituição, Justiça e Cidadania) · 

-31-
0!-ÍCIO WS/72, DE 1994 

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

Ofkio n°- S/72, de 1994. do Senhor Presidente do Banco 
'-.:entrai, cm:arllJnhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
du Esta.Jo Je _São Paulo, relativa ao pedido de emissão _de_ _Letras 
Financei.: 1s c~, Tesouro do Estado de São Paulo- LF-TP, destina

das à liquidação de precatórios judiciais. (DCpendendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicos) 

-32-
PROJETO DE RESOLUÇÃO W 122: DE 1993 

(Em regiril.e-de urgência nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) · 
(framitando em conjunto com o 

Projeto de Resolução n°94. de 1994) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 122, 
de 1993. de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a Comis
são de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres das Co
missões de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania e Diretora) 

-33-

-34-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 11. DE 1991 

COMPLEMENTAR 

Votação, em _turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
13, de 1991 -Complementar (n° 223190- Complementar, na Casa 
de origem). que regulamenta o § 2° do art. 171 da Constituição Fe
deral, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das medi
das provisórias previstas no art. 62 da Constituição Federal, e dá 
oulras providências, tendo 

Pareceres, sob n°s 49 e 88. de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1° pronuncia

mento: favorável ao Proje'.o, com as Emendas de nos l a 4- CCJ, 
que apresenta; 2° pronunciamento: conu-ário às Emendas de n°s 5 
a 17, de Plenário. 

-35-
PROJêfO DE LEI DA CÂMARA W !25.DE 1991 

COMPLEMENTAR 
(incluído em Oidem do Dia nos termos do 

art. 172, I, do Regimento lntemo) 

Votação. em tUrno único. 00 Projeto de Lei da Câmara n') 
125. de 1991 - Complementar (n° 60/89-Complementar. na Casa 
Je origem). que disciplina os limites das despesas ·com o funciona
lismo público. na forma do art. 169 da Constituição Federal. tendo 

- Pareceres, proferidos em Plenário, em substiruição à Co
missào de Assuntos Econômicos. Relator. Senador Meira Filho. 
1° pronunciamento: favorável ao Projeto: 2° pronundamento: 
favorável à emenda de Plenário. 

(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas !)1!"

rante a Comissão) 

-36-
PROJETO DE LEI DO SENADO NO 27. DE 1991 

COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
27. de 1991- Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o§ 3° do art. 192 da Constituic.,·ão Federal. 
que diipõe sobre a cobrança de juros reais máximos. e dá outras 
providências, rendo 

Parecer favoiável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substitu-ição à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

-37-
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N° 151,DE 1992 

(Inctuido em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I. do Regfmento Interno) 

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n° 
151. de 1992 (n° 1.002, na Casa de origem), que dispõe sobre a ex
tinção da contribuição sindical a que se referem os arts. 578 a 591 
da Consolidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-Lei 
n° 5.452, de 1° de maio de 1943" e-dá outras providências, tendo 

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 94, DE 1994 
(Em regime de urgência nos termos do- -

art. 336, c, do Reglmeil.to Interno) 
(framitando em conjunto_com_o 

Projeto de Resolução n° 122. de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 94. 
de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge, que altera o Regi
mento Interno do Senado_ Federal. transformando a Comissão de 
Educação em Comissão de Educação. Ciência e Tecnologia. (De
pendendo de pareceres das ComiSsõeS: -de Consiltuição. Justiça e 

Parecer proferido em Plenário, Relator. Senador Eduardo 
SUplicy, favorável ao Projeto, com emendas n°S 1 e 2, que apre

- senta, em substituição à ComisSão de Assuntos Sodais. 
(Dependendo de parecer sobre a emenda n° 3, de Ple

nário) 

Cidadania e Diretora) ---

-38-
PROJETO DELE! DO SENADO N°232. DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia noS termos do 
art. 254, parágrafo único, do Regimento Interno) 
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Discussão, em turno únicO, do ProJetO de Lei do Senado n" 
232, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que autori
za o Poder Executivo a definir as terras indispensáveis à preserva
ção ambiental, integrantes dos bens da União e dos __ Estados, na 
forma do art. 23, VI e vn. combinado com o art. 24. Vl da Cons
tibüção Federal. tendo 

Parecer contrário, proferido em Plenádo, Relator: Se
nador Ronan Tito, em substituição à Comissão de Assuntos 
Sociais. 

-39- .... ---
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" l I, DE 1994-CO MPLEMENT AR 

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei do Senado n" 
11, de 1994-Complementar, de autoria do Senador Marco Maciel, 
que dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS. e dá outras providências, tendo parecer 
sob n" 227, de 1994 da Comissão de - - --

- Assuntos Econômicos, favorável ao Projeto com emen
das l e 2-CAE, que apresenta. 

-40-
PROJETO DELE! DO SENADO N"73. DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172. L do Regimento lnlemo) 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre 
isenção do imposto de renda para bolsas de estudos de médicos re
sidentes e remuneração de esrudantes em estágio para complemen
tação de estudos universitários. (Dependendo de parecer da Co
missão de Assuntos Econõmicos) 

-41-
PROJETO DE RESOLUÇÃO W 56. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos terri10s do 
art. 172, L do Regimento ln lemo) 

De iniciativa da Comissão Diretora. que rãtífica- a 'incorpo
ração de vantagens dos servidores do Cegraf e do Prodasen. -

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituiçãot 
Justiça e de Cidadania) 

-42-
MENSAGEM N" 376. DE 1994 

Escolha de Autoridade 

Votação. em turno único, do Parecer D0 289. de 1994, da 
Comissão de Assuntos Eoonõmicos sobre a Mensagem n° 376, de 
1994 (n• 1.!25/94, na origem), de 8 de dezembro de 1994. pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Pérsio Arida para exercer o cargo de 
Presidente do Banco Central do Brasil. 

-43-
MENSAGEM N"314, DE 1994 

Escolha de Autoridade 

Discussão. em turno do Parecer 0.0 237, de 1994, da Comis
são de Constin.aição. Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n° 
314. de 1994 (n• 899/94, na origem), de 24 de outubro de 1994. 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Valdir Rigbetto, para exercer o 
cargo de Mínistro Togado do Tribunal Superior do Trabalho. 

-44-
MENSAGEM W 349, DE f994 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único. do Parecer n° 236, de 1994. da 
Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem n°"349. de 
1994 (n• 991194, ni origem). de ll de junho de 1994. pela qual o 
Senhor Presidente 9a República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor" Edison Rodrigues-Chaves para exercer o tar~ 
go de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econô
mica. 

-45-
MENSAGEM W 372, DE 1994 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em turnO único. do Parecer n° 3J I, de 1994, da 
Comissão de Assuntos &onômicos sobre a Mensagem D0 372, de 
1994 (n° 1.093/94. na origem), de 1° de dezembro de 1994. pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Edgard Lincoln de Proença Rosa. 
para ocupar um dos cargo de Conselheiro Administrativo de Defe
sa Económica. 

-46-
MENSAGEM N" 393. DE 1994 

Escolha de Autoridade 
(Incluído em Ordem do Dia nos termOs do 

art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão. em turno único, do Parecer n° 330, de 1994. da 
Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n° 393, de 
1994 (n° l.l86/94. na origem). de 21 de dezembro de 1994. pela 
quaJ o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Francisco Lafaiete de Padua Lopes. 
para exercer o cargo de Diretor do Banco do Brasil. 

-47-
MENSAGEM W 102, DE 1994 

Escolha de OJ.efe de Missão Diplomática 

Discussão. em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 102, de 
1994 (no 135/94. na eXigem). de 21 de fevereiro de 1994, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Sena
do o nome do Senhor Ronaid Leslie Moraes Small. Minístro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata. para, cumulativamente 

com a função de Embaixador do Brasil junto à Comuiiidade da 
Austrália, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Nov_a 
Zelândia. 

-48-
MENSAGEM W 178. DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão. em tumo único. do Parecer da Corp..issão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 178, de 
1994 (n° 325194, na origem). de 26 de abril de 1994. pela qual o 
Senhor Presidente da República-SUbmete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor Bernardo de Azevedo Brito. Ministro de Pri
meira Classe da Carreira de Diplomata, para. cumulativamente 
com a função de Embaixador do Brasil junto à _ _Repúbli~a da F~:_ 
lândía. exercer a fi.fnçãõ de Embaixador do Brasil ~nto à RepUbli
ca da Estônia. 

-49-
MENSAGEM W 192. DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tu mo único. do Parecer da Comissão Qe Re
la<t·ões Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 19~. de_ 
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1994 (n" 375194. na origem). de 23 de maio de 1994. pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor Bernardo Pericás Neto, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a 
função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bélgica, exer~ 
cer a função de Embaixador do Brasil junto ao Grão Ducadç de 
Luxemburgo. 

Vera Pedrosa Martins de Almeida, Ministra de Primeira Classe da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixadora do 
Brasil junto ao Reino dos Países Baixos. 

. -55-
MENSAGEM N"299.DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

-50-
MENSAGEM N"225. DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, cm turno único. do Parecer da Comissão de Re~ 
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 225, de 
1994 (n° 447/94, na origem). atr<~:_vés da qual o Presidente da ReM 
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor João 
Tabajara de Oliveira, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata. para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República de Singapura. 

-51-
MENSAGEM N"257. DET994 

Esc:ollia de Chefe de Missão Diplomática 

Di.<>cus.<;ão, cm turno único. do Parecer da Comissão de Ré
la~·ões Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 257. de 
1994 (n° 527/94. na origem). através da qual o Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Jorge 
Saltarelli Júnior. Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República do Senegal. 

-52- -
MENSAGEM N"264. DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão DiPlomática 

Discussão. em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 
264. de 1994 (n" 552/94, na origem). de IS de julho de 1994. 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibera
ção do Senado o nome do Senhor João Augusto de Médicis. 
Ministro de Primeira Classe da Carreirã de Diplomata, para. cu
mulativamente com a função ·cte EmbaixadOr do Brasil junto à 
República Popular da China. exercer a funÇão -de Embaixador do 
Brasil junto à Mongólia. 

-53-
MENSAGEM N"274. DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão. em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 274, de 
1994 (n" 603/94. na origem). de 3 de agosto de 1994. pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor Paulo Monteiro Lima, Ministro de Primeíra 
Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a 
função de Embaixador do Brasil junto ao Reino ___ da Tailândia. 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino do Cam· 
boja. 

-54-
MENSAGEM N" 278. DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 278, de 
1994 (n° 643/94. na origem). attavés da qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado o nome da Senhora 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re-
-- lações Exteriores e Defesa NaciOnal sobre a Mensagem n° 299. de 

1994 (n" 727/94. na origem). de 6 de setembro de 1994. pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Sena~ 
do o nome do Senhor Ronald Leslie Moraes Small. Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente 
com a função de Embaixador do Brasil junto à Comunidade da 
Austrália. exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto a Papua 
Nova Guiné. 

-56-
MENSAGEM N" 300, DE 1994 

Escolha_ de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único. do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 300~ de 
1994 (n" 728/94. na Origem). de 6 de setembro de 1994. pela qual· 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação de Sena
do o nome do Senhor Carlos Eduardo de Affonseca Alves de Sou
za. Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata. para. 
cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil junto à 
Confederação Suíça. exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto ao Principa:do de Liechtenstein. 

-57-
MENSAGEM N" 302. DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da ComiSsão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 
302. de 1994 (n" 804/94, na origem), de 29 de setembro de 
1994, pela qual o Senhor Presi4_ente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor LUIZ FELIPE DE 
LA TORRE BENITEZ TEIXEIRA SOARES. Ministro de Pri
meira Classe da Carreira cte Diplomata, para. cumulativamente 
com a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Sué
cia, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repúbli
ca da Letônia. 

-58-
\ff::--.JSAGEM !'\"' 310. DE 1994 

_ L.-...:::i.ha de Cbefe de Missão Diplomática 

n:~~ Mu~sà. .. ). em turno único. do Parecer da Comissão de Re
:.'h :-~~ t-. ~'e:-:.\ -r,..s e Dde'i.l :"oia.:ional sobre a Mensagem D 0 310, de 
: ;}..! •;;~ X~! 9.! :-:3 ,~ril!em). atra\'és da quaJ o Presidenl:e daRe-
7.: .... !i,.J •:t:~'!':f> 3 Jc!:~nção do Senado 0 nome 00 SenhorSér~ 
~i.~ Dl:-::J,;,..·e~"' V·('TJ. ~1i ... '1i>:tro de Prime!:ra Classe. da CarreiJa de 
i ''f'k,n~.!~.l. r.H-a ex~r a função de Embail.ador do Brasil juDio à 
R~'i"..Jt-::.::. 6 G·~J.t<.•ma!a. 

-59-
\ILKSAGEM !'<'.li!. DE 1994 

!:.'- .. =-.a Jl! Cbefe de ~1iss.ão Diplomática 

l>.~~--u.ss.i..). c~o Lume: úmco. do Parecer da Comissão de Re
:,. -~ ... b~t>n•.'l'e-:;. t' fi':!f!!s.a S.aci\'n.:ll So)bre a l'w-1ensagem nCI 311. de 
:.,.'i.! ='· ... -,~:. ':1.! :":.:; .~!:.emi. d.tra .... k da qual o Senhor Presidente 

...::.1. R,•- .. - .~;:a~ .. ror.t.:-te à -dei1heração do Senado __ o nome do Senhor 
C.·:: .• ,._ .\ ,;-;...-:' 1.' .l-'· ... -:t,~ ..!3. Siha. ~fuustro de Segunda Classe da Car-



208 ~ANAIS DO~SENADO FEDERAL Janeiro de 1995 

n·.:.1 .:~~r·.;·<.·:::.:.:.;., r .... n. cxerreT a função de Emhai.xadordo Bta
' ~ .".:-:·.~ i. B.t:- ~.!-~$.. 

-60-
'!E"S.\GEM N"312.DE 1994 

h •• :. ·]h;,. de Che-fe de ~iissão Diplomátic.a 

~: <.:~"-ii:. L'~ tUr.1t) unK.J. dr.) P_are:;er da Comissão de Re
:.~~~'>e"-l:\' . ..'r:.lf:':- ~ [)efe-s.a :"úcton.al SC>bre a Mensagem oÓ312.de 
1'-f'-:!~ ::1" 31:: '}..1., ru .mgem). através 4a qual o Senhor Presidenr.e 
J.i Rt>f'~lr.;K.l ~Jrrr.~·~e à de-!iheração do Sen:ido o nome do Senhor 
c:~· .. -J.,. \1.tna rl~·r:ritjUe' Jo G-.utO L~ra. Ministro de Segunda 
c.~-.;.t~. :..1 C:.:....•-;-t:::-..1 de- OirkmtaLa. parn.. I!Xert"er a função de Em
; . .:.:\_,:, r J,) B:--d.St: ;cnt."~ à Revjh!Jca da Cooperativista da Gú.ia.na.: 

-61-
~Uó:-<SAGEM ~ 313. DE 1994 

t:· ... •.ii.:t ..ie <...befc de Missão Diplomática 

!"J•·. :,-..J,• !'in !UI!H.' Um<."'. de< Parecer da Comissão de Re-
:.,. ........... i • :.·r.•r<:.: ~ C.~r.:i't'<:.a ~.acJonal sobn: a Mensagem 0° 313, de 
·:..o..;. , ""'.:. ~:. ::3 -·n~l~m). pcla<.,~uaJ oSenborPresidentedaRe
' .. · .. ~..: · ':-.~-.~-:r: ;; ~ .. ·:-::-x--:"3ç.âo j('J Sena&) o nome do Senhor Jadiel 
! ~·:,.):.:: .;;' r"l•: ~;rs,. ~tini:Hm de Se-gunda Oasse da Carreira de 
i · ' ........ ·..::.. :--:=..--" ·_"',çr.·er a funt;ão Je Embaixacbr do Br.LSiljuDIO à 
~; ;·. ,~· .... ...: ir.·..:.·r.::~:a... 

-62-
'.1iSSAGE.'-'1 ~o 316. DE 1994 

t:~··iha Je C.'befe de MisSão Dlpiomática , 

i.;>~·_,<;_,·, .. -m !umo Uruco. do Parecer de Relações Exterio
·~·· : -_.· >- '-..:. : . .'r..a! sobre a Mensagem n° 316, de 1994 (o0 

~..: -,.;,. r,; .. :;·,'. ~"'?'!a qual o Senhor Presidente da República 
· ... :: . .- :: ., ..:~ :: ~r.i.yl..> Jo SenaJo o oome do SenhQJ" __ Rubens Ri01: 
r-::;,), \1-:·.:-...;_;-l) je: rr-._meUa Oasse da Carreira de Diplomata. para 
;· ,,_._. <?"'" .: ~ .... r:~·.:.l .!c E:r,r-..uxa.dor do Brasilj.mto à Repíblica h.aliaoa.. 

-63-
,n·.:'<SAGEM N" 3~5. de 1994 

E-:,;.•10.:~ d~ Cbefe de Missão Diplomátic~ 

Di~tu::-'\.â.~)~!!'m turno único. do Parecer da ComisSão de Re
l.e.~-~~~ t::-.:<~:!cres e Oe(esa N.lC'iona..l sobre a Mensag_em n° 345. de 
!';(;~ (n' 'iA3 94. r...J. ."'~rigem). pela qual o Senhor PresidcDle daRe~ 
p~~-li~~.a ->..'bnr:te 3. Jl"ii~ração do SenadO o nome do Senhor Anto
::i,~ C.a.rln<:. Dtniz de Andrad.a, Ministro de Primeira Classe da Car
rt:'ln .,;t"' r .1-p!. lll'!..'tlil. para exercer a função de EmbaiXador do Brasil 
pnto i Repúblic:t do Zimbábue. 

-64-
MENSAGEM N" 359. DE ! 994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único~ do Parecer da. CL'ml~:-, .. 
Relações Extcricr-....s e Defesa Nacional sobre a Me-n~ ' ... ~n 
359, de 1994 (n° l.037/94, na origem). de 22 do! nu ... :-.11.~. .:c.· 
1994, pela qual o Senha: Presidente da RepllbiJ<a •u' .. ,. 

deliberaçio do Senado o nome do Senhor Gcra1ch) A.· r. ~,,, 

Mu:zzi, Minístro de Segunda Oasse da Carreira de [);:"' -· 
para exercera função de Embaixador do Brasiljunttl.! :<· 
ca Feder.ll da Nigéria. 

-65-
MENSAGEM N" 370, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomáuc a 

Oisa.Jssio. em tumo único. do Parecer da Con-.t:;~ 
lações Ext.eriórcs e Defesa Naciom.l sobn: a Mensagem i!· 

1994 (no 1.085194, na origem). de 30 de novemhro d~ 1 ,; • • 

qual o Senhor Presidente da Repíblica submete à ctcii'~:.!'-'"' 
Senado o nome do Senhor Carlos Augusto Rego Sar.u.:~ -. · 
Minislro de PrimciJa Classe da Carreira de Diploma! a. i" r• . ·. ~ 
lativameoteca:nO'c:axgodcEmbaixadordo Brasil junte,!., i';..:... 

dos Unidos Mexicanos. exercer a função de Einbai>.~ .. ;l'li ..;. ~ü.i 
junto a Bel~. 

-66-
MENSAGEM N" 375, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Dip!Crnáuca 

Disrussão. em turno único. do Parecer da C, . , .. 
Relações ExteriOR$ e Defesa Nacional sobre a \k:-.-
375, de 1994 (n° 1.118194, na origem), de 6 de Jc 
1994. pela qual o Senhor Presidente da República , .. , 
delibençio do Senado o nome do Senhor Josê N1't~.: · 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplom;ta. ; -" 
mulativameote com a função de Embaixador d\"'~ Br.:.·· 
República de Cuba. exerccT o cargo de EmbaixaJ· 
junto à Antígua e Barbuda. 

-67-
MENSAGEM N" 390, DE 1994 

Escolha de Olefe de Mi.ssão Diplom.átic.a 

Discussão. an tunio único. do Pa..recCr da (,.:--; · 
Relações &1c:riores e Defesa Nacional sobre a M~i .. -,1-:.' 

390~ de 1994 (D0 1.162194, oa origem). de 15 de d<!,~·:~> 
1994. pela qual o Seohoc Presidenle da República '" ": 
delibeRÇão do Senado o nome do Senhor Celso l.o..~~.: '. 
Amorim. Ministro de Primeira Classe da Carreira Jt: i/· 
ta. para exen:er a função Embaixador. Chefe da ?;.1;'>-..:i.. _ 
sil juoto às Nações Unidas. 

O SR. PRESIDENfE (O!agas Rodrigues) - E,, .•. · 
da a sessão. 

( l....evanJa~se a sasão iJS r~ . 
llE11FlCAÇÕES 

'tRECHO DA ATA DA 163" SESSÃO, REAl!/ .\!1.\ 
EM 24 DE NOVEMBRO DE 1994, QUE SE REpt H! 1<. .\ 
POR HAVER SAIDo COM OMlSSÕES NO DC~ N r· i o 
II), DE 25-11-94 . 

Na página 7121. t• coluna. após o Oficio D0 -t37 Y'..l 
se por omíssão o seguime t.ttcbo: 

LIDERANÇA DO PARTIDO DEMOCRÀTICO 
TRABALHISTA- PDT 

Oficio n° 438/94 

Brasília. 7 de novemhro de 1994 

-- -Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais. indico a Vossa Ex_celência os Se

nhores Deputados EDSON SII... VA e WD.SON MULLER para in· 
iegrarem, na qualidade de membros Titulare Suplente. rcspectjva
mente, em substituição aos Senhores Deputados LUIZ SALO
MÃO e CARLOS CARDINAL, a Comissão Mista do Collgresso 
Nacional destinada a apreciar e dar parecer sobre a Medida Provi~ 
sória n° 698, de 04 de novembro de 1994. que "Dispõe sc,hre alte
ração na Lei n° 8.490, de 19 de_ novembro de 1992, na Lei n° 
8.876, de 2 de maio de 1994, e dá outras providências." 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos _de c''nside
- ração e apreço.- Depliiã.da Beth Azize, ll 'vice-I.íder do POT. 
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Oficio n° 446/94 

Brasília. 21 de novembro de 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excclêm:ii os Se

nhores Depulados AMAUR Y MÜLLER e CARLOS ALBERTO 
CAMPISTA para integrai-em. na qualidade de membros Tin.dar e 
Suplente, respectivamente. em substituição aos Senh-ores Deputa
dos LUIZ SALOMÃO e CARLOS CARDINAl. a Comissão Mis
ta do CongreSsO-Nacional destinada a apreciar e dar pare<.:;-er sohre 
a Medida Provisória n° 709, de 11 de novembro de 1994, que 
"Fixa critérios para a progressivã unificaçã.O dã.-S lil>e[as de venci
mentos dos servidores civis, altera o Anexo fl da Lei n° 8.237, de 
39 de setembro de 1991, para implementação da isonomia a que se 
refere o§ 1° do art.. 39 da Constituição, e dá outras providên~:ias.'' 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência proteslos de conside
ração e apreço.- Depulada Beth Aziz~ 1 .. V ice-Líder do_ PDT. 

O~cio n° 447/94 

Brasilia. 21 de novcmhro de 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a VOSsa Excelênt:Ja os Se

nhores Depulados GIOVANNI QUEIROZ e LUIZ GIRÃO para 
integrarem, na qualidade de membros Titular e Suplente, respecti
vamente. em substituição aos Senhores Deputados LUIZ SALO
MÃo" e CÀRLÓS CARDINAL. a Comissão Mista do _Congresso 
Nacional destinaáa a apreciar e dar parecer sobre a Medida Provi
sória n°707, de II de novembro de 1994. que ''Altera o arL 4°. ca· 
put, da Lei n° 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõe sobre a 
concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural". 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de Conside
ração e apreço.- Deputada Beth Aziz~ 1 .. Vice-Líderdo PDT. 

Oficio n° 448/94 

Brasília, 21 de novembro de 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o Se

nhor Depulado PAULO RAMOS para inte!Var, ná-·qu·afidade de 
membro Suplente e em substituição ·ao Senhor Deputado CAR
LOS CARDINAL, a ComiSSão Misla do Congresso Nacional desM 
tinada a apreciar e dar parecer sobre a Medida Provisória n° 706, 
de 11 de novembro de 1994, que "Autoriza a utilização de recur
sos do Fundo de Marinha Mercante- FMJvl, em faVor da Campai
nha de Navegação Lloyd Brasile_iro- LLOYDBRAS'. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de c.Onside
raç.ãn e apre~·o.- Deputada Beth Azize. 1• ViCe-Líderdo PDT. 

Oficio n" 449•1}4 

Brasília, 21 de novembro de 1994 

Senhor Pr ... siJcnte. 
Nos tern1os regimentais. indico a Vossa EXdeJê-ncia o Se

nhnr Ot>putado PAULO RAMOS para integrar ha qualidade de 
m~mhm Supk.-nte e cm ~ubstituição ao Senhor Deputado CARM 
LOS CARDINAL, a Comissão Mista do Congresso Nado-na] des
tinada a apreciar e _dar parecer sobre a Medida Provisória n° 708, 
de II de novC"mbro de 1994, que ''Dispõe sobre a aplicação dos di
reitos previstos no Ac-ordo Antidumping e no Acordo de Subsí
dios e Direitos Compensatórios. e dá outras providências." 

Ao cnsr:jo. renovo a Vossa Excelência protestos de _çonside
ra,·ão e apreço.- Deputada Beth Aziz~ 1 .. V ice-Líder do PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os oficios li
dos vão à puh!icação 

I lá oradores inscritos. 
Concedo a I?alavra ao nobre Senador Lourival Baptista 

-·-·-.......................................................... _ ..... ~.;-.~----····-.. --
RE77FICAÇÕES 

TRECHOS DA ATA DA 164' SESSÃO, REALIZADA 
EM 24 DE NOVEMBRO DE 1994, QUE SE REPUBLICAM 
PO!! liA\' EREM SAIDO COI\! INCORREÇÕES NO DCN 
(SEÇÃO ID, DE 25-11-94 

Na página 7244, após o despacho ao Projeto de Lei da Câ
mara n" 136. de 1994, ;epublique-se o seguinte: 

l'ROJnO DE LEI DA CÂMARA N" 137, OE 1994 
(N° 4.779/94, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal de Contas da União) 

Dispõe sobre a criação de cargos e funções na 
S<.'Crctaria ao Tribunal de Contas da UniãO e dá OU· 

tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 o Ficam criados no Quadro Próprio -de Pessoal da SeM 
t:retaria do Tribunal de Contas da União os seguintes cargos e funM 
\'l'!Cs, constantes dos Anexos I e II desta lei: 

I - cargos de provimento efetivO, a serem preenchidos meM 
diante l'nncurso público especifico: 

a) r:cm cargos da Categoria Funcional de Analista de finan
\'as e Controle Externo; 

b) cinqüenta cargos da Categoria Funcional de Técnico de 
Finanças e Conu-ole Externo; 

c) quinze cargos da Categoria Funcional de Auxiliar de Fi~ 
nanças e Controle Externo; 

n - funções comissionadas: 

.i) cinco funções de Secretário de Controle Externo, SímOO.: 
lo I'C-09: 

b) trinta e oito funções de Diretor de Divisão. Símbolo FC-08; 
c) dez funções de Assessor de Secretário de Controle Exter

no. Símbolo FC-07; 

d) cinco funções de Olefe -de Serviço de Administração, 
Símbolo FC-07: 

e) dezesseis funções de Oficiai de Gabinete, Símbolo 
FC-06. 

Art. 2° O Quadro PH.\p1·j,1 J.ll'r:.~-~~JJ[ ,!..t Sn·:. l.it',; ._!. d · 
nal de Contas da União c.omprct"ndc o~ C'.1rgnc; dt• ~·r,wiT,ll':.r.,' Ct· 
tivo e as funções de direção. t+il'fia e .'1'-'~t''iWJ::tt'·~·· t!:1. :.1.,::·:,j 

níveis de remuneração, frxados. cm hii. t\'Spt'il:Jda a it~i1't.ol i .:.t 1,1 
vativanostennosdoarJ.73.comhin'l1! .. ,.'ntq·~:, <t•1 i11 i•1t1. !1 

Constiruição FederaL 
Art.3°0TribunidJcC1n!:l~J.i r .1.,. ·I· ; •.•. :. t 1 ,, , 

so V doart. I lO da Lei nu~. 1-11. !.- I') 1 

rizado a estabelecer o esçalt,n,•ool-111.'. 
segundo a legislação pertim•nh' t' !t,!ll'-'1'· 1 

em consonância com os p.lrânt. 11• ··· 1 .. · . '• ·· 
Orçamentárias, sem aumento de dcspc~a· .. 

Art. 4° Os cargos e fum:úes a t 1tn ,.·J.. , 11, • · 

providos de acordo c:om as Jispo.JmhJik:"''' \''"'' ~.~~1o.HJ,c, d" 1,1 
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bunal de Contas da União 11U 1.'ü•ll~m1ll' ....:t.-.t'" ..... , .. I , I• ' 1. ,' 

zes Orçamentárias. 
Art. 5°0 Tribunal de ConLas Ja t:nt.ln !'·.•· ,,1 •. ~ .tl"· •l'.:-•J· 

lamentares necessários à exemção desta ki. 
Art. 6° Esta lei entra em vig11r 11.1 .t,r,, .· 

Carg0:-tde Pfd\'111\•'rJI .. t·:.' 

Catet:wria Funcional N:•l!.~~-...:.1' 
Analista de Finarlças e c~m
trole Ex temo 

Técnico de Finanças t' C'tm
trole Externo 1 

Auxiliar de Finan\·a~ c(\.,; 1 

trote Externo I " '' 

I 
··•, 

ol•'' •. '' 

_i ,, 

;IJ I 

TRIAll~li\1 ilFt'\i,' f\''1·'· 
l:unçtw.•· (.. ·, '•ni·.•.h o~· 11L1 

'o_e_n_o_m--in_a_ã_o------'~ ---~~-~!~! :~,~~! .. .~ci:~};~~~ 
Secretário de Controle L~xtcmo H''! 

Diretor de Divisão ,,, ' I \ , ,) ,_ 

i Assessor de Secrccário Je (\lnLr..de I 
Externo lll I IL 'j Chefe de Serviço de AJmillistrJ.l'Jo 5 I< 'I 

Oficial de Gabinete lo L , .. (.ü ------

LEGISLAÇÃ<l é.TIADA 

LEI N° 8.443, DE 16 DE JUI 110 l ··t: 1 .,;_•, .' 

Dispõe sobre a. í.d O.~â .. 1.:a ,;u ~l.iiJ,,a. J .k 
Contas da União e dá ouhOJ.S (oro\ Ídt· •• ,:i.~~ 

......... ·---· .. ·-···----··-·-··----·---~--

'1 1 •t1 • ~~-•·' das respectivas estrutura orgânica e atri-

111 - <: •ndit·ionamento, romo indispensável à investidura 
: _, ..• :.:_~~ ,)!J t'mpn~go. à prévia aprovação etn concurso público de 

,.-.• _,,!-; •)lJ Jt· prOVaS·e iítUios, bem como em cursos organizados na 
1. , , '.,,i,.uJa no inciso II do art. 88 desta le~ 

I V ~ i'rov imcnto dos cargos em comissão e funções de COO
I, , ''' l r••t' sc-rvidnres do quadro próprio de pessoal; 

v , ;l01J'ctê-nl.'ia do Tribunal para, em relação aos cargos 
,1 .. !llÍS!>:hJ o.: funçbcs de confiança: 

"1 .: ·t..~f,eh.•~,.~,.•r.lhcs o C!)calonamento, segundo _a legislação 

1,1 l,JJ.t::ok•rr.l.i-los c reclassificá-los em consonância com os 
. :, ••..:••• ,:, t'rt::•istt)S na Lei de Diretrizes Orçamentárias: 

· I ii\,Jt;,ú' Jc~ t\.'spcctiva remuneração. observados os li
. , •l\.i111entâtios fixados:, os níveis de remuneração adotados 

.• ,1 ,.~ .. ,'t' id1lrt.'s do(>nder l.egislativo e, no que couber, os prin-
1.J. •.\ ,,:gu! .. JI,i"CS do Sistema de Pessoal da União 
'''''''"''''"'•''"-'••••••-_••--r-•--••-::--:-••.,•_:_""-,~--·-·-·-·---·--··-

, .\ (, •11ú.úãO de ConsriJuiçãiJ, Justiça e Cidadania.) 

1 
.•L.ili.l '/~)~. la coluna, após o despacho referente ao 

• 1•• 1 :.i ·l1 C".lmara n° 138. de 19"94, republique-se o se-

'-· -····--·--·--··--·-·-·-·-.. --·-----·~---

, .. ,-,.111 <• I' E LEI l>A CÂMARA N' 139, DE 1994 
lN.., 4.771194, na Casa de origem) 

lli,• irdcialiva do Presidente da República) 

Dispõe sobre a transformação dã Escola Pau
li:.ta de Medicina em Universidade Federal de São 
hua.,_ f.' Já outt'as providências. 

<i<:', ':lgr .... ~;sn Na<:ipnal decreta: 

\ d I n Fi,·a ~·liada' a Universidade Federal de São Pa~·lo 
•r iJ.'F:-)P. r,~r tmnsformação da EsCola Paulista de Medicina. 

.. >~ti-dd.t ,),, ;.,,,,u da Lei n° 4.421. de 29 de setembro d_e 1964. 
".ra,. 1uia Jt• tl'birnc especial nos termos da Lei no 5.540, de 28 

dt IU'·t•mhro de I9o8. -com sede e foro na cidade de São Paulo, 
t '·"~<· ,J~· S.itl Pau h>. \iinculada ao Ministério da Educação e do 
!lt"•Jl·llh), 

TfllJLO !V 
fHsp{)siçõcs ('.rerais e Transitórias 

t\11. 2" A Universidade Federal de São Paulo gozará de au
l· ·il<)!llia didá.tk·o-..:ientífiça, disciplinar, administrativa e de gestão 
1•P .. !\t\"ira ~· paltÍTUlmial, DOS termos da Lei n° 5.540, de 28 de de

............ -----··-.. ·------. ---·--.. --.-.... ·-- _. ~~l_!!!'>l'd ~-e I ~ó~t 
A1t. 110. l'!o prazo de noventa dias a contar da entrada em 
~- ·l, !o·i ,, T~·ihunal t"ncaminhará ao Congresso Nacional 

1 ,. · '''· i, 1 dt!>l ,,1lJ~) sobre o quadro próprio -de pessoal de sua 
.. , t•'l.11i:1. I,.'(JI!l <lh~ctvância dos princípios constiOJcionais perti

·, •.. ;,,; ,;, uk•, d..~s seguintes diretrizes: 
, .. t--tul<.: j1u'dico único; 

r\ 1 t. 3° A Universidade Federal de São Paulo terá por ob
J·'!l' '' ministrJ.r o ensino de graduação e p6s~graduação, promo~ 
q·,·, <ll'St1S de: c:.:.. tensão universitária e desenvolver a pesquisa • 

'ii'>' tênc_ia~. as letras e as artes, podendo, também, prestar setvi
<:• -; t<!~·niuJ:. huspitalares "à comunidade e a instiOJições públicas 
nu fHi.vaúas. 
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Art. 4• A Universidade Fcdcnl de Sio Paulo, observado o 
princípio de indissociabilidade enbe ensino. pesquisa e ex1cosão. 
organizará sua estrutura e foom. de ftmci.t'103"""1k> ooc teonos 
desta lei. de sua Esttutura Regimental, de 5CD Regimento Geai c 
das oonnas legais pertinentes. 

Porágrafo único.l'ajuanto não fomm aprovados a Esttutura 
Regimental c o Regimento Geai, na foana fl"'YÍSia na lcgislaçiio, 
a Univcrsidadc Fcdcal de São Paulo smí negida pelo Regimento 
da Escola PanliSla de Medicina, no que coa bel; c pela legislação 
federn.l de ensino. 

Art.. 5o Passam a integrar a Univcnid.adc Feda:al de Sio 
Panlo. sem solução de coalimidadc, indcpcadcntcmcntc de 
qualquer formalidade. as unidades e n::spcclivos corsos. de tO
dos os níveis. alllalmcntc ministmdos pela Escola Paulista de 
Medicina.. 

Parágrafo úoico. Os alunos regularmente matriculados 
oos cursos ora transferidos passam igualmente a inrcgur o 
corpo discente da Univenidade Federal de São Panlo. inde
peridentemente de adaptação ou qualquer out.D exigência 
formal. 

Art. 6• Ftam 112DSfcridos pom a Uoivenidadc Fcdcal de 
São Paulo todos os savidorc< patcoa:niCI ao Quodm de Pcssool 
da Escola Pau!i,;ta de Medicina, can os p:spcc:liVO. cugoo cfcti
vos. mantidos todos os direitos e vmtagens Jegalmcn.te adquiridos 
e atuahneDle pen;ebidos. 

Art. 7" FICam 112DSfcridos pom a Uoivasidadc Fcdcal de 
s;;o Piulo dcze=is CaJgos de Direçio (CD). sendo um CD-2; um 
CD-3: c qua!OlZc CD-4, bem como 193 l'nDçõcs Gulilicadas 
(FG). sendo 22 FG-1:57 FG-2; 27 FG-4;45 FG-S; 37 FG-7;ccin
co FG-9. pertenceotes à estrutut:l de cugos em comíssio e funções 
de confiança da Escola Paulista de Medicina. 

ArL g• Ficam criados, na UoivctSidadc Fcdcrlll de São 
Paulo. quatro Cargos de DiRção (CD), sendo um CD-I c lris 
CD-3. 

pcrtiocolc, subsiÍIDirá o RcÍI<I< cm suas fabs ou iavdimmtos lo
gois e/ao tcmpaórios. 

Art. 15. O potrim&io da Uoivcnidadc Fcdcal de São P..,. 
lo smí coosliluido: 

1-pelos beBs e di::n:ilos que abJaiiiV'flre integram o patrimô
Dio da Escola Paulista de Medicina, os quais fiCml, auiDmll
icomcnre, lruiSfcridoo, scm =ervas ou cooliçõcs, i UoivctSidadc 
Fcdcal deSio Pmlo; 

D - pelos bens e cfueitos que a Uoivcrsidadc vier a ad
quirir; 

m- pcbs dooçõcs ou legados que""""""' 
IV - por ia:nxponções que tcs:tlllem de serviços rralizados 

pela Uoivcnidodc. 

§ l 0 Os aiOS a que se ~rem este uti~ ~oderão o 
tombamcnln. a avaliaçio e tcdos os qJe se relaci.awem. com a in
tcgnoçâo dos bens c din:ilos Cllllmcndos oos iocisos I a IV deste 
artigo, ao palrimôoio da Uoivasidadc Fcdcnl de Sio P:wlo. sem 
ôous pua csla, IIJIXIiaJU cscrilun pública. 

§ 2" Os bcos c direitos da Univemdadc Fodcml de São Pau
lo seria utilizados ou. aplicados. exdusivamc:ole. para a oomecu.
çio de seus objdivos. nio podaldo ser alienados a nio ser oos ca
,.,. c concliçõcs pcDDÍIÍdos cm lei. 

Art. 16. Os rocursos finaoceíros da Uoivenidade Fcdcnl de 
São Paulo seiio provcoicoiCS de;. 

I- dolaçio que lhe for ;annalmeue consignada oo Orçamen
to da União; 

n ddiÇÕeS au.xílios e subvcoções que Jbe venham a ser 
fcilos oo <Xl~K%<fidos pela Uniio, Estados c Mlmiápics oo por 
quaisquer nnidadcs, públicas oo privadas: 

m -~ por serviços pn:s1ados a entidades públi
cas ou putiwJares. mediante acordo5. convênios ou c:oob::iltos es
pecíficos; 

IV - 12Xas. aouídadcs e emob.I~D~C~J:tos que forem cobrados 
Art. 9" FICalll cxlini<Js OD2JO cargos pcuoaliCil1CS. pertmccn- pela pn:s1aÇio de serviços oducocioaais, oom observância da 1cgir 

tes ao quadro de cargoo cf<fivos da Escola Pmlista de Medicina, laçio pcrtincnrc; 
sendo oovc cargos de nível superior, Classe D N"tvcl IV, c dois y-mAJbado de opcnçõcs de crédito c juos bancários, oos 
cargos de oivel int=o<diário: um Classe D l'!"tvcl IV c um Classe tconos da lei; 
O Nível I. VI_ nx:e:itas eventnais; 

Art. 10. FICa cl<lintó um CaQio de Dúeçio- CD-4, pcrtcn- vn- saldodecxm:ícíosanlcrion:s. 
cente à e:strutun. de ca:rp em cxmissio e funções de coofaoça da 
Escola Paulista de Medicina. Art. 17. FICO o Poder ExecutiVo autorizado a p.-aticor os 

a1os e a adolar as medidas que se r~m ~i cfclivação 
Art. 11. Ftcam criados O. cagos de RcÍI<J< c V~C<>-RcÍI<I< da do ~•-- nesta lei. 

Univenidade Fcdcal de Sio Paulo. ........-
Art. 18. Nó do<açõcs 01Ça111Cill:Íri2S IHlCCISirias ao atcndi

Art. 12 F'tcam cxtioiOs os carp de Di:R:Ioc c VICC-OE&OC - meolo &JS encargos decoi::Jenles da aplicação dcsla lei CXXI'Cião à 
da Es=la Paulista de Modicina- coala do OIÇaiDCDID aprovado p;ua a Escola Paulista de Medicina. 

Art. 13. O QUadro de .CaQ!os cm ('emissão c l'nDçõcs de no fli"S"''IC cx=icia. 
Confiança da Univcr.;idadc Fcdcnl de Sio Paulo possa a ...- o Art. 19. l'ajuan!D nio se cfdivar a implantação da CSir\ltllr.l 

constante do Anexo I desta lei.. orguüzacioDal da Universidade. oa forma de sua Estrutll'r.l Rcgi-
Art. 14. A~ superior da Uoivasidadc Fcdc<al mcJfil c do seu Rcgimcnro Geai, os cagos de Rcita< c de V" ICe-

de São Paulo scr.í cxc=ida, ao imbilo das n:spcctivas oompctêo- RcÍI<J< saio providos, pro ~ pelo Ministro de Estado da 
c ias~ a setCIIl dcrmidas ua EstruiUra Regimental c DO Regimcnk> &Jnnçio e do Despono. 
Geral. pelo Rciloc c pelo C:OO.Ciho Univcr.;ürio. Art. 20. O MiniStério da Educação c do Desporto. no pta-

§ 1° A presidência do Cooselbo Uoivcniúrio sai exercida ZD de 180 dias da publicaçio desta lei. t01ll2ri. as providências 
pelo Reitor da UoivctSidadc Fcdcral de São Paulo. nc:ccssiri2s pua a elaboração da Estrubma Regimental e do R e-

§ 2" A Estrullma Rcgimcllhl da Uoivenidadc Fcdc<al de gimcnto Geai da Universidade Feder.ll de São Paulo. a scn:m 
São Paulodisp<xi soiJre a foanadecscolba c o mandato do Rei,., aprovados pela instância própria. na forma da legislação perti
bem como sobre a composição c as canpCiêoci:as do Comelho ncute. 
Uoiversítmo, de aoonlocan a lcgislaçâopcrtincolc. Art. 21. Estalei cuba cm vigocoadatade sua publicação. 

§ 3° O Vicc-Reitoc. nomeado de acordo oom a legis1açio Art. 22. Revogam-se as disposições em contr.írio. 
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ANEXO I 

Quadro DistributJ.vo dos Cargos em Comissão e Funções 

de Confiança da UnJ.versidade Federal de São Paulo. 

' SITUAÇÃO 
I 

ATUAL 
I 

SITUAÇÃO PROPOSTA 

CÓDIGO - CD/FG ~QUANTIDADE CÓDIGO - CD/FG QUANTIDADE 

CD-1 I - CD-1 01 
' 

CD-2 01 CD-2 01 

CD-3 . 01 CD-3 04 

CD-4 15 CD-4 14 

SUBTOTAL(1) 17 SUBTOTAL( 1) 20 

FG-1 22 FG-1 22 

FG-2 57 FG-2 57 

I FG-4 27 FG-4 27 
I FG-5 45 FG-5 45 I 

FG-7 37 FG-7 37 

FG-9 os FG-9 os 

SUBTOTAL(2) 193 SUBTOTAL(2) 193 

i TOTAL GERAL( 1+2) 210 TOTAL GERAL (1+2) 213 
' 
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ANEXO II 

Quadro de Custos da Un~vers~dade Federal de São Paulo. 

I SI':'UACÃO .'\.TUAL 
.. I SITTJACÃO PROPOSTA 

Cód. . ',:uan::::: ·,~AL(;R '/AL:R :'':TALI ::::i . _ . ..::uant-.. VALOR VALOR TOTAL 

CD/FG I 
! \MIT.:ÍRIO 

i 
i!'.Sl I-:::~·-- I UNIT.i;RIO IR$) I I I~ I t'...:J i 

i I 'RS) I I I IRS) ' ! 

I CD-1 I - I. --- I --- I :o-1 01 I 1.615,11 1.615,11 
I ' I I 

:o-2 I 01 1.498,33 

I 
1 .498,33 

I 
C:J-2 01 I 1.498,33 1.498,33 I' 

CD-3 

I 

01 1. 299 .. 19 1.299,19 Ç:J-2 04 ! 1.299,19 5.196,76 

! CD-4 15 774,94 ' 11.624. lO I C::J-4 14 774,94 10.849,16 

SUE- [ 17 ! --- 14.421,62 SUE- i 20 i --- 19.159,36 
I I TOTAL I TOTAL I : 

I I 

i 
I 

I { 1) ( 1! I 
I I 

FG-1 I :2 
! 

152,95 3.584,90 [ ?G-l I :2 ! 162' 95 3.584,90-
I ' 

' - --~ I 
FG-2 I 57 I 139, 17' 7'. 932,59 -I 

rG-~ 
! 

57 ! 139,17 7.932,69 
i I 
' FG-4 

I 
27 ! 84,34 'j ") ... -. • - ' rG:.-4 ' :7 I 84,34 2 .2(7' 18. 

' "- ..... J'' .. o I ' ' 
' I 

' FG-.;.5- 45 

I 

64,37 2. 912' :5 i FG-5 45 I 64,87 2.912,15 

FG-7 I 37 35,59 1.3ló,8J i FG-7 37 35,59 1.316, 83 

FG-9 os 21, JS- :i.06;75 i FG-9 05 
I 

21.3.5 106,75 ! 

SUE- 193 
I 

--- lS.:J0,5J i 2~3- :9.3 --- ~ 
-- 18.130,50 

TOTAL I T':':'AI.. ! i ' I 
I {2) ' ' '2 J i 

!TOTAL i ". ' I } : . s-3"-z-;- ~: 2 T:':':'AL ' : :i.3 

! 

37.289,86 ~"" --- --, ---
GERAL GERAL 

( 1•2) I I 
I 1..,.2) 
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ANEXO DI 

Quadro demonstrn.tivo e de custos dos cargos permanentes 
da Escola Paulista de Medicina a serem extintoS pelo Poder Exe
cutivo. 

Ouaotidade 
Valor Valor 

CódÍl!o Uoitárl~tRSl Global ffi$) 

NS/01-D-III 09 470,96 4.238,64 

NI/02-D-IV O! 292.42 292.42 

NI/02-D-1 01 262.13 262,13 

Total 11 4.79319 

MENSAGEM N" 824, DE 13 DE SETEMBRO DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 61 da ConstituiçãO Federal, submeto à 

elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos dQ Senhor Ministro de Estado da Educação e 
do Desporto, o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre a trans
formação da Escola Paulísta de Medicina em Universidade Federal 
de São Paulo e dá outras providências". 

Br:asília, 13 de outubro de 1994.- Itamar Fraooo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 213, DE 23 DE SETEMBRO 
DE 1994, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. 

E.M. n•213 

Brasília, 23 de setembro de 1994. 

ExcelentÍssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à consideração da Vossa Excelência o anexo An

teprojeto de Lei e Anexos L II e III que cria a Universidade Fede
ral de São Paulo UNIFESP por transformação da Escola Paulista 
de Medicina. 

2. f> Escola Paulisla de Medicina - EPM. autmquia federal 
de regime especial, vinculada ao Ministério da Educação e do 
Desporto, fundada há mais de 60 anos (1933), mantém, regular· 
mente, vários cursos de graduação e pós~graduação, em nível de 
11excelência11

, além da Escola ''Pau listinha'' de Educação Infantil, 
com creche, pré-escola e primeiro grau, e do Hospital São Paulo 
que presta enormes serviços na área da saúde, preenchendo, com 
isto, os requisitos estabelecidos no art. 11 de Lei n° 5.540, de 20 
de novembro de 1968, que 1'Fixa normas de organização e funcio
namento do ensino superior e sua artirulação com a escola média, 
e dá outras providências". 

3. O dispositivo legal, acima mencionado, estabelece como 
requisitOs essenciais de organização de universidades a racionali
dade, a organicidade, a indissociabilidade entre ensino e pesquisa 
e a universalidade de campo~ assegurada pelo cultivo das áreas 
fundamentais dos conhecimentos humanos. 

4. Diga-se, desde logo, que a Escola Paulisla de Medicina já 
detém uma estrunua organizacional semelhante l de uma universi~ 
dade, quer na área administrativa, quer na área: didático-científica e 
na de pessoal, uma vez que conta com as seguintes caracteristicas: 

a) unidade de patrimônio e administração: 
b) estrutura orgânica com base em departamento; 
c) unidades de funções de ensino. pesquisa e extensão não 

havendo duplicação de meios para fms idênticos e/ou equivalentes: 
d) racionalidade de organização, com plena utilização do!>"' 

recursos humanos e materiais; 
e) universalidade de campo, pelo cultivo das áreas funda~ 

mentais dos conhecimentos humanos, estudados em si mesmos ou 

em razão de Ulteriores aplicações e de áreas técnico-profissionais; 
f) flexibilidade de métodos e critérios com vistas as diferen· 

· ças individuais dos alunos, às peculiaridades e às possibilidades de 
c~~inação dos conhecimentos para novos cursos e programas de 
pesquisa. 

5. A universalidade de campo, como uma das caracteristicas 
de estruttJraçào e organização de universidade, já vem. de há mui
to, sendo atendiW. pela Escola Paulista de Medicina pelo cultivo 
das áreas fundamentais dos conhecimentos humanos, por meio das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. desenvolvidos sistema
ticamente pelos seus Departamentos. 

6. Esse conjunto de atividades de ensino (formação de re
cursos humanos). pesquisa e extensão é desenvolvido pela Escola 
Paulista de Medicina nos cursos de graduação e pós·graduação 
tanto em nível de aperfeiçoamento e especialização. como em ní· 
vel de mestrado e doutorado, compreendendo 108 cursos de pós
graduação lato sensu, abr:angendo 39 áreas de formação de mes~ 
tres 36 áreas de formação de doutores, dos quais_ 39 são credencia~ 
dos. o que demonstra o alto índice de atividade educacional e cien
tífica que vem sendo desenvolvida por aquela Instituição de Ensi~ 
no Superior. 

7. A excelêociâ na formação de recursos humanos e pesqui· 
sa na área médica, bem como nas atividades de extensão que lhe 
são inerentes. pode ser relevada. de um lado, pela titulação de seu 
corpo docente, awalmente com 671 professores, dos quais 452 são 
doutores, 140 mestres, 77 especialiStas e apenas dois graduados o 
que, em termos pen::entuais. corresponde a 67.4% doutot:es. 20,9% 
mestres, 11,2% especialistas e somente 0.6% graduados, dados es
ses que indicam um índice de qualificação dos mais elevados do 
País. 

8. Por outro lado. Senhor Presidente, o crescimento da pós
graduação e da pesquisa, com interfaces e interdisciplinaridades, 
determinou a incorporação de outras áreas do conhecimento de tal 
forma que boje existem, entre os cursos de formação de especialis
tas, alguns na área de ciências humanas e exatas. O _apoio a essas 
atividades requereu, por seu turno, o desenvolvimento de outras 
áreas do conhecimento que evoluíram para a criação de Centros 
e/ou N\Íeleos de Especialização, como é o caso do Centro de Infor~ 
m.ática Médica e do Centro de Apoio à Pesquisa, que atuam nas 
áreas de informática, fotOgrafia. desenho. comunicação e arte grá~ 
fica, o que configura, sem dúvida alguma. o cumprimento do req
uisito da universalidade de campo pela Escola Paulista de Medicina. 

9. As atividades de extensão desenvolvidas pela Escola 
Paulista de Medicina vão muito além da inestimável prestação de 
seiViços de atenção à saúde no próprio Campus. A instituição con
ta boje com profissionais que realizam programas de atenção à 
saúde às populações de outras regiões. como é o caso da popula
ção indígena do Parque Nacional do Xingu. do Município do 
Embu e favelas circunvizinhas, bem como às escolas de 1 o e 2° 
graus dos Municípios do Embu, Vila Clementina e Vila Mariana, 
por meio de programas específiCos de prevenção à saúde, antrapo. 
logia, educação e ciênCias sociais. 

10. O saber acumulado, mediante o exercício destas múlti
plas atividades, permite elaborar a proposta de criação de uma 
Universidade moderna, na área das ciências biológicas e da saúde, 
seriamente dedicada ao ensino, pesquisa e extensão, culttJando a 
universalidade de campo na medida das interfaces decorrentes de 
sua prática. 

11. O principio da atividade do saber, que é o princípio nor~ 
teador e conformador do espírito que preside a universidade em 
todo mundo, não sofrerá qualquer gravame com a criação da Uni~ 
versidade Federal de São Paulo por transformação da Escola Pau~ 
lista de Medicina. A instiruição a ser criada continuará com as 
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áreas de conhecimento necessárias ao atendimento do princípio 
acima indicado, e isto, em processo natural, na medida em que não 
haverá necessidade de criação de novos curso~ para justificar o 
surgimento da nova universidade. ____ _ __ _ __ ___ _ ___ _ 

12. Nesse sentido, a Universidade Federal de São Paulo, a 
ser criada nos termos do Anteprojeto de Lei anexo, estará prepara
da para ser. por determinismo histórico, umã Universidade com 
concentração de esb.ldos na ãrea de ciências biol6fiicas e da saúde, 
voltada à formação de recursos humanos altamente qualificados e 
à produção cienúfica e tecnológica. ---

13. Existem, em outros países da América do Norte e Euro
pa. universidades com este perftl. Acreditamos, Senhor Presidente, 
que a Universidade Federal de São Paulo poderá representar um 
modelo a ser seguido nessa nova concepção organizacional de uni
versidade. 

14. Esclareço a Vossa Excelência que o presente Anteproje
to de Lei não implicará em aumento de despesas. uma vez que os 
recursos orçamentários, destinados à manutenção e desenvolvi
mento das atividades da Universidade Federal de São Paulo, corre
rão à cOOtii- do orçamento aprovado para a Escola Paulista de Me
dicina. no presente exercício, e a despesa decorrente da alteração 
do "Quadro Distributivo dos Cargos em Comissão e Funções <Je 
Confiança" constante do Anexo I ao referido Anteprojetó de Lei, 
será. compensada com a extinção dos Cargos Efetivos. constantes 
doAnexom. 

15. Assim, tanto do ponto de vista da qual idade do ensino
alvo maior da ação governamental- quanto sob o enfoque de dis
pêndios fmanceiros. com o- aumento do desempenho das ativida
des de ensino, pesquisa e ex tensão. fruto da autonomia de que são 
detentoras as universidades, a proposta de criação da U Diversidade 
Federal de São Paulo, por transformação da Escola Paulista de 
Mediciita, orã sUbmetida à apreciação de Vossa, Excelência. cons
tin.li medida correta e desejável. 

16. Ao apresentar, pois, à Vossa Excelênci~ o aneXO Ante
projeto de Lei, resultado de exaustivos estudos feitos. tanto em ní
vel da Escola Paulista de Medicina. quanto em nível dó próprio 
Ministério da Educação e do Desporto, tenho convicção de que o 
ensino su~rior será engrandecido, com o apoio ã presente iniciativa. 

Respeitosamente, Murilio de AveUar.Hingel, ?vfinistro de 
Estado da Educação e do Desporto. 

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO M1NiS'!ÍRIO DA 
EDUCAÇÃO E DO DESPORTO N" 213, DE 13 DE SE-
TEMBRO DE 1994 -

I. Síntese do problema ou da situação (J:ué reClama pro· 
vidências: 

a) transformar a Escola Paulista de Medicina __ -:- EPM. autar
quia de regime especial, instituída pela Lei n° 4A21, de 29 de se
tembro de 1964 e nos termos da Lei n° 5.540, de 28 de novembro 
de 1968, em Universidade federal de São Paulo- UNIFESP. to
mando-se por base que a Escola. 

I. se constitui em utna instituiçãõ de ensino superior isola
da. voltada para a prestação de serviços à comunidade, ao ensino e 
à pesquisa; -

2. possuí um -nível de excelência compatível com os de ou
tras instituições de ensino superior do País; 

3~ detém uma estrutura organizacioiJ.al semelhante a de uma 
U Diversidade Federal. quer na área administrativa, ·quer -na área di-
dático-científica; - - -

4. atende ao disposto no art. 11 da Lei D0 5.540'68, que trata 
da organização das universidades, já que descarta~s as possibili
dades suscitadas pelo art. 8° da mesma Lei.- em face da distância 
de localização que separa a Esc-ola da única _U_niverSídade Federal 

do Estado de São Pp.ulo- a de São Carlos- e à inexistência de afi. 
nidades entre as ações desenvolvidas pelas duas Instituições. 

2. Soluções e providências contidas no ato nonnativo ou 
na medida proposta: 

_a) criar a Universidade Federal de Sã'o-P:iulo- UNIFESP 
por transformação da Escola Paulista de Midicina. autarquia de re
gime especial, institUída pela Lei n° 4.421. de 29 de setembro de 
1964, vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto~ 

b) garantir a UNIFESP, autonoirua di-dátiCo-científica. dis
ciplinar, administrativa. fmanceira e patrimonial. peculiar às Uni-
versidades Federais; - -

c) estabelecer o patrimônio e os recursos fulaD_ceiros para a 
UNIFESP; 

d) garantir a permanência do atual corpo docente. das uni
dades existenteS e da çontinuidade dos cu~ atuahnente mjnistrados. 

e) criar o Conselho Universitário, a exemplo das estrub.lr.is 
das demais U Diversidades Federais~ 

O transferir para a UNIFESP dezesseis Cargos de DireÇão 
_(CD), pertencentes à Escola Paulista de Medicina. sendo um CD-
2; um CD-3 e 14 CD-4, bem como 193 Funções Gratificadas (FG), 
sendo 22FG-1, 57 FG-2; 27 FG-4, 45 FG-5; 37FG-7 ecincoFG-9; 

g) criar o Quadro de Pessoal da UNIFESP pela transferên
cia dos servidores integrantes do Quadro de Pessoal da -EsCõfa 
Paulista de Medicina, juntamente com seus resj>ectivos-cãigos efe
tivos. para a Universidade Federal de São Paulo, com a garantia da 
manutenção de todos os direitos e vantagens percebidos pelos re
feridos servidores; 

h) extinguir onze cargos permanentes, pertencentes ao qua
dro de cargos efetivos da Escola Paulista de Medicina, sendo nove 
cargos de nível superior. Classe D- Nível III e dois cargos de ní
vel intermediário, sendo um Classe D - Nível rv e um Classe D
_Nível I; 

_ i) criar quatro Cargos ~e bireção (CD), __ sendo um CD~ 1 e 
três CD~3, para atender à estrutura organizacional da UNIFESP; 

j) extinguir um Cargo de Direção CD-4, pertencente a estru
tui:a de cargos em comissão e funções de confiança da Escola Pau-
lista de Medic~ -

!) fiXar o Quadro Distributivo e de CuslOs da UD.iversidade 
Federal de São Paulo. na forma dos AnexOs I e II ao Anteprojeto 
de Lei; , 

m) extinguir os cargos de Diretor e_vice~Diretor da Escola 
Paulista de Medicina e criar os cargos de Reitor e V ice-Reitor para 
a Universidade Federal de São Paulo. --- --

13. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos: 
Inexistente. 
4. Custos: 
a) as despesas decorrentes da implantação da proposta cor

-rerão à conta dos recursos _qrçamen_t.ários destinados a manutenção 
e ao desenvolvimento da Escola Paulista de Medicina no presente 
exercício: 

b) a criação dos Cargos de Direção (CD) para atender a 
nova estrutura organizacional da UNIFESP é compensada ~la ex
tinção de onze cargos permanentes pertencentes à Escola Paulista 
de Medicina. cooforme Anexo II ao Anteprojeto de Lei; 

c) não há, pois, custos a considerar. 
5~ Razões que justificam a urgência: 
Não se aplica. 
6. Impacto sobre o meio ambiente: 
Não se aplica. 
7. Síntese do parecer do órgão jurídico: 
Sobre o aspecto jurídico-formal verifica-se que todos os 

requisitos legais foram cumpridos, o que induz à aprovação do 
A nteprojeto de transformação em universidade. 
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l.EG/SU.ÇÃO CTTADA 

I.EIN"4A21.DE29.DESE1'EMBRODE 1964 

Tl'liiiSIOrmaa EooolaPa.-de MediciDa.., 
csbbdccimcalo ...,...., de msiuo mpcrior de aala...,.. 
za •tirqoica, c dá oub:as pn>Yidêacias. 

O Ptesideotc da República. 
Faço saber <pJC o Coogn:sso Naciooai dcc:reta e~-~ 

la) dias. organiDo:i o p:ojdo de seu cs!abJJD. submeJcndo..o à apro
vaçãodoComo;llo Fedcal de FAtaçio. 

Art. 9" E n:vogodo o ort. 12 da Lei o• 3.835. de 13 de de-
7JCIDbro de 1960. 

Art. 10. Esta !ci Clllnl cm viga oa daJa de soa publicação. 
Art. 11. Revogam-se os disposições cm coo!rário. 

a Sltguime Lei: -

Bnsília. 29 de selcmbro de 1964; 143" da lndcpeodêncis e 
76° da República. - H. c..lo Bnaco - Octá'rio Gouveia de 
Bulloõcs- F!Pio Sllplicy de L.cada. 

Art. 1• A Escola Paulista de Medicina. fedcrolizoda pela Lei 
o• 2.712. de 21 de jao<iro de 1956. c IDDSfomwla em csubclcci
mcdO isolado de ensino superiot' de oab.I:R2a autáiqu.ica. 

Art. Z' A Escola Pmliota de llfe<DciDa tcii ..,...,...lidwJe jJ
ridica. oom sede c foro na Cidade de Sio P.,lo. e ~ de mJo
oomia didibca. finaoceila. adminisJr.a!ÍVa e disciplioar. 

Art. 3" A DWJUtcnçio da Escola Paulista de Medicina. oo 
c:a:rcnte c:xcrcicio. coam à coma das vetbls comignadas à Uoi
v=idadc Fedcal de Sio Paulo. DO VÍga>!C orçaiD<i>Jo da Repúbli
ca. :que dcvc:ú. dcslim:r ,.,.,almenrt mcmsos pau. a manuteuçio e 
descnvolvimco&o do estabelecimen&o. 

""Art. 4• O patrimôoio da E=la Paulisla de Medicina scú 
foanado: 

a) pelos bem móveis e imóveis que for.un iD::oopandos ao 
polrimôoio da Uoiio cm a.omp:imed..> à Lei mímcro 2.712. de 21 
de janeiro de 1958 bem como por aqueles adquiridos postcrior
menl"' 

b) pelos bem móveis c imóveis adquúidos pela umv.mda
de Fedcal de Sio Pmlo. a;.da pela Lei uúmcro 3.835. de 13 de 
dezembro de 1960. que .........., sido destinados à R:fcrida Escola-

PadgJafo úoico. F1C201 Jransfcridos pua a Escola Paulisla 
de Mcdic:ioa I<XIos 05 cfueiUJs decomoDJes das açõcs de desapro
priação. movidas pela Uoivcmdadc Fedcal de São Paulo com 
fuodameolodoDcctdoo•2Q.342.de 15detoa~~;Dde 1961. 

Art. 5• A E=ia Paulista de Medic:ioa po<iori iJ:Dpodar cóm 
isenção de impostos alfandegários. excluída a taxa de dcsp&bo 
ali:JaDciro. os eqoipii!nmtos de labonlórics. u publicações. os 
materiais cienlifu::os: e didáticos de qualquer oaturez:a de que oc
ccssita:r par.t. o seu fi:mcionamcoto. desde que oio tcoham similar 
na inWstria naciooaL 

Art. 6• O Quadro do Pessoal da Escola Pauliota de Medicina 
é o pn:visto oo DoctciD o• 52.367.de 19 de agosto de 1963. e scú 
fiUdo por Doctc!o do Poder ExcculiYo. dco!ro do puo de 90 
(ooveo!a) dias. 

Art. 7" Aos alUais SCIVidon:s dos Quadroo do Ministério da 
Educação e Od!Ur.J. lo<ados oa Escola PaulisJa de Medicina foca 
assegurado o <Ün:Í!D de op!a=Jl dcoJro de 180 (CCD!D e OÍI<n!a) 

<lias pela siruação que de!án ou pela de funciooórics au!Úquicos 
sem prejliw dos direitos e vantagens previstos na Lei rf' 3. 780. de 
12dejulhode 1960. 

§ [• Os funciooários. que optarem pela peunaoêocia oo 
quadro a que pertencem. contimJa:rão cm exerciciO oa ~la Pau
lista de Medicina oa qualidade de pessoal =lido. sem pn:juím de 
suas vantagens. 

§ Z' Os caJgOS iotegx;mtcs dos Quodros do Ministério da 
Educação c Od!Ur.J. oa.opados por frmcíonários <P: opüJtm pelo 
quadro próprio da Escola Paulis!a de Medicina. sclio ooosidcndos 
cxtinlOs., efetu:mdo-se supressões dos cargos iiUcli:is-i. medida que 
vagamn. 

§ 3" Os cugos cm romissào c as fimçõcs gr.o.ifocadas aoW
meme existentes oos quadros do Ministério da Emcaçio e Cubu
ra. com lolação na E=la Paulista de Mcdicina. saio suprimidos 
imedialamcole após a aprovação do Quadro da Aulalquia. 

Art. 8" A Escola Paulis!a de Medicina. deo!ro de 60 (sessco-

LEI N" 5.540. DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968 

F"ma ..,...._ de orpninção e linaciooamento 
do caàlo saperior e saa wtirvh9"» com a escola mé
dia, e dá--...,m.têacias. 

O~ da República. faço saber que o Congresso Na
ciooal dc:ae&a e cu smciobo a seguiDlc Lei: 

CAPÍruLÓI 
Do EmiBo Superior 

ArL I o O cosioo superior' tem por objetivo a pesquiSa. o de· 
SCDYolvimcu&o das ciÇocias. letras e ar1cs c a fonnação de pror~So
sicoais de uivei noivc:rúório. 

Art. Z' O eosino sopcricr ÍD<IÍS><X:Üvel da pesquisa. scr.1 mi
nistndo an univeuidadcs c. a~tc. cm estabelecimen
tos isolaOOs. <:ll'p0 indos 00010 imtiruições de direito público cu 
privado. 

ArL JO As universidades gourio de autonomia didático
cic:nlífica. disciplinar. admini:ctnliva c financeir:a que será exercida 
na f01111a da lei e dos seus estatnl05. 

§ ••velado. 
•)Velado. 
b)Ve!ado. 
e) Ve!ado-
d)Ve!ado. 
e) Velado. 
I) Vetado. 
I) Velado. 
§Z'Vd.ldo. 
a) Vetado. 
b)Ve!ado. 
~e) Vetado. 
d)Ve!ado. 
e) VeJado_ 
I) Vetado. 
§3•vdado. 
•) Velado. 
b)Vc!ado. 
e) Velado. 
d)Ve!ado. 
§ 4"Vd.ldo. 
Art. 4° M múversúb.dcs e os cstabç:lccimenlos de ensino 

superior isolados com~-so-io. quando oftciais. cm autarquias 
de regime cspocial oo cm ••'"'oçõcs de din:;ro públóco c. quando 
par:tic:ularcs. sob a forma de finvloçõcs ou associações. 

PadgJafo único. O regime cspocia1 pn:vós!D obedccer.i às 
pea.oliuidadcs indicwlas DCS1a Lei inclusiVe quanlo ioo pessoaJ do
cmte de nível supcrioc. ao qual não se aptica o disposto no art. 35 
doDoaeJo-l.cin•s1.de21 de dezembro de 1965. 

Art. 5° A orgaftiuçio e o fimciooameolo das uriiversidades 
saio disciplinados em establlos c em regio:Jed:os das unidades que 
as CCIIlSlilucm os quais seria submetidos à aprovação do Conselho 

-de Educação oompdCD!C. 

Pa:ígrafo i.n.ico.. A aprovaçio dos ~gimcntos das unidades 
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universitárias passará à competência da Univer-;idn.dc qu·nH!,, ,...,1 , 
dispiserde Regimento Geral aprovado na fom1a d"sle :"+•li i!''· 

Art. 6° A -organização e o funcionan11:T't', ._r,J.., '''\,i· . 
mentos isolaOOs de ensino superior -~erãt~ di -~··r! ir •.!,•<: , .. , 
mentes, cuja aprovação deverá ser <rui">meti<h '~'' t · .... , • .~: ... 

cação competente. 
Art. 7° As universidades organi7.ar-s('-âP diwt:"" 

mediante a reunião de estabeleciment()S já 1\''_'t.!rl,~·,·id,,·.:. ,.,, · 
primeiro caso, sujeitas à autorização e re•:nnlu•··i•ll• Pt. • " "' • 

gundo apenas a reconhecimento. 
Art. 8° Os estabelecimentos isolados t.lc ~'ll',ino :nr· ··· 

verão sempre que possível incorporar-se·a tiJliv···~i,l:t·k·: ... , 
gregar-se com estabelecimentos isolados da m('.,.rro:l h,cali- I"!-· 
de localidades próximas, constituindo, nec;.tt' tíftinv• ,., ... ·. ' -
es de escolas. regidas por uma admimstra~·àll supL·rHH' t' L.,, .. , • 
mento unificado que lhes permita adotar lTiláios .... ll11t1m !,· · -1 ,:. 
nização e funcionarrientõ. 

Parágrafo único. Os programaS de rirWIIV; '1•1' nr. I I,' • '. ,,_' 

superior considerarão o disposto neste artign. 
· Art. 9° Vetado. 

Art. 10. O Ministério da Educação e C_uiLura. m<:!Ui,u•IL' ptn 
postas do Conselho Federal de Educação lixaní ns Ui'i-lll!n-. I!''" 
educacionais para aglutinação. em universidade~; L'tl r,-cJ._.,.,.. 1 • 

escolas, dos estabelecimentos isolados de ensino ':tU pl·ri( •r ·~ -~ I\( t'l' 
tes no País. 

Parágrafo único. Para ereito do dispo'> lO !1\ .,._. ' '''!''··;,__;I'! I 

vre a associação de instiniições oficiais ou particr!la.n:s Jt: ··r•·,,n
superior na mesmà entidade de nível univer>itáJ-iL' f,u Tt·.te,-... \·.t, '· 

Art. 11. As universidades organi7.ar-se·ã(' L."<•nr a: -.c~ll~"h 
caracterlsticas: 

a) unidade de património e adminiscra~·;io: 
b) estrunna orgânica com hase crr1 •_!ep;\rt lll! 11\P:o; , 

ou não em unidades mais amplas: 
c) unidade de funções de ensino e pcsq11isa. >l'd<"l~ · r · 

cação de meios para fms idênticos ou equivaknli~s: 
d) racionalidade de organi7.a.ÇâO, l.'Onl r1••ila -111ili '.1- ~' 

recursos materiais e humanos; 
e) universalidade de campo, pelo cultivo Ja-> ~'!'t'~s · .,.,, .. 

mentais dos conhecimentos humanos. cs.tuJ:p 1.•.; ·~m s1 r·K" ,,, 

em razão de ulteriores aplicaçflcs e de um:r · •'J '-L''~ .•.re ~~r 
profissionais; 

O flexibilidade de métodos e critérit'"· com vista~:.~·"' • 
renças individuais dos alunos, às poculi3rid:ldt"' tcgionai-; 1.: ·.' • 

sibilidades de combinação dos conhecimcnt'''' p ·u nnvC'', , .. · 
programas de pesquisa; 

g) Velado. 
Art. 12. Velado. 
§ 1° Vetado. 
§2•Velado. 
§ 3° O departamento será a menor frar,:ão Ja L'·:tn,t••· 

versitária para todos os efeitos de organizaçih.l adlP!Ill,ll<tn 

ciático-científica e de distribuição de pessoal, c l'L""PtCL 'lllt•• ·~ c,, 
ciplinas afms. 

Art. 13. Na administração superior da univer-.;id:td~·. 11,•\ ··r 
órgãos centrais de supervisão do ensino e da pcs4uisa. cop1 

buições deliberativas dos quais devem parti<.:ipar <.h,centl"; d•lS \'\ 
rios setores básicos e de formação profissional. 

§ 1° A universídade poderá também criar ,)r~i'.J'' <>:'1111: ,i.:. 
com funções deliberativas e executivas. destinc·•l · · 
unidades afins para integração e suas atiVidades:. 

§ 2° A coordenação didática de cada ru~o fiC'ará a c~l''fP ,1~. 
um co)egiado, constituído de representantes das unidatl!!" IJ'I" pM 
ticipem do respectivo ensino. -

·t !t•rlJl:J (h' ll'"pt•ctivo estattlto ou regimento, o 
.:. l.1 ~ 1u•· ·~<;.tcj;~ a!fota a administraç,·ão superior da universi-

\ ' · t"' 1lt> i~lll:tdo indu irá eir.tre seus membros com 
• ,. ·'"· -~'J'P'""ll!'Ultcs Diiginários de atividades. cate

._,;. 1 i"' ' ·'~ l!lrdo t.JUe não subsista, necessaria-
1 :~• : • f,. r~ •. r •• ,.",ÚT''> classificados em deternú~ 

.• ,. ''";, -'- í~"" <'wgàos a que se refere este artigo ha
. • 1''' ·"" 1:mh..'S tia comuriidade, iúçl~indoas 

:.•"'· !'I. ;'!1••!\\'", 

,, 'r. ! :->. I· r r r r atia univcT"'ic!ade sob forma de autarquia espe
, . .,, •L•r·l·":lm-:-rrlo tsoh~do de ensino superior mantido pela 

q•·t•\ lra--.'CI<I\Jrll (_',,n:-:clho dr• Curadores. ao qual caberá a fiscãlí-
·., . , "'· ·r~·i·. !in:rn•·t•im. -

·~ta!'rl •nn._ '\, [."arão parte do Conselho de Curadores, na 
'!'• :r' ·:1•, d·· •t, r lt'K'' dl·-.te. elementos estranhos-ao cóipo docen

re ,. · • ~ 1 1'l'etH•· 1.t uqive1'1Jade ou estabelecimento isolado, entre 
,,., •;rt·u; t•'PII'o;t•nt;.~tl!•·s Ja indtí<>tria, devendo o respectivo estatuto 
•u 1 C!!'llli211t• 1 .Ji-.;.por sohre sHa escolha. mandato e atribuições na 

·i·l-
' ... ' ~. 11). , • rt•mtet'l~-ã(l de Reitores e Vice-Reitores de univer-

.. • '·· -.:···V;_" I ~irctrn<:c; de unidades universitárias ou 

•.' · :-·:·r .... ·i··-- 'I''' r..:r)l··1.1,1s t~'ll'--'>e·'i com observância dos segllintes 
("!!' 'l•l ":: 

I 1.' l{,·,L,.lr ~o Vict:-Reitor de universidade oficiai serão 
· ·- , .... ''•'' {l.····~r!ltl e escolhidos de listas de no

PI•:-. iPt11·: ,l(l-.: rwl,; c:.,n~dho Universitário ou colegiado equiva-

'·' 
li {.,.lt•;.\• -~,(>. 11a administração superior universitária. bou

_H'r •'r' .t<' .id,J •r:Jttv'_) p:Ha as atividades de ensino e pesquisa. 
1 :•~>r 'f' in ~'\•' , :• ,·:ut'.ltJ<l Je ~lementos escolhidos pelos De-
r • ..... ·•r ·. ,, ! <1 ·.JU'? -.::·refere(' item anterior sei-á organizada 

''111;•·) .l'"l'tltt:t ,lc·;•\! úr!!}o e do Cons_elho Universitário oU 
.• "'•.1•. ".]'11\ ;>h, l'lt". 

! 'I ' 1 I~ ~··ttlr t~ () I >iretor de universidade, unidade universi-
r "• "'l .r.th\·'···.···:rcntn isnladn de caráter particular, serão esco
:], ·" ·,,, ·•'!':r (1,,. t~'"f\('ctivnscstatu.toseregimentos. 

I •-' <) I :n•tor ,:c u_nid:-tde_ universitáría ou ~tabelecim~nto 
· •1._ .. ,;l '· .•;l.l!h_iJ" t'(mforme estabelecid_o pelo 

·····r, r• r• • .1, .,,. i: o•q·:inn. ">rtlvo 110s casos previstos do § 1° 
olc.l• .nri.•, 

~ J r.ls 1't•rTon.:<>. Vice-Reitores. Diretore$_e Vice-Diretores 
· ,; ,,. .,.,. 1 · ,,r,.·inn o:;ureriPr, mantidas pela União. salvo o 

di'T •st•• n)) 3 d~Slt! mtigo. serão indicados em üstas de seis no
n••: •. ,.,. •· ,., ·1··-~··: ····l<'_l!iadtY.; e nomeados pelo Presidente da 
I• _I''''' 1• 

~~ . · • ., L: • I" .11m <•llt''> o n'tt.n(i'lto dos Reitores. Vice-Rei~ 
. ... ,. t :it• ;_lt<:.':i". ved!!do o exeréício de dois man-

.-..; ~ ·:l;o "'-· 

11 ·:·· ,,,,,. l' ··•> I lrn•tor caher:1 zelar pela manutenção da 
•I' ,. t. ,, ~'""1.1 11p ·.IJ!rl•tln de Sl'as atribui~·ões, respondendo por 

· •t. I '.'. ,, ~·nr>'..::T'>idade!-t e nos estabelecimentos isolados 
· '1:--.'ll'.l '-t' 1 -~·~· r· "lt•t:1n se-r mir1istmdas as seguintes modalida-

... ~ ),. ''"'•'' 

:•I •1
•· •!'"'· ·~-·; :.,_ ;~~ll'l1•'":. T'lntrkula de candidatos que ba

•1 l!':t! '>~! •:•J"i·•ak·nle c tenham Sido dassi-
; .••· ~~ •• , 1•-.t ,hn':'lr: 

1-_1 · 1_,. l''~~~':'f"'''t:v,·rio. ~1--crto_s à matricula -de ca-ndidatoS-di~ 
plr•m:lrl''" ··nr ç:!,~<, __ de !!mdllaf;ão que preenc~am_ as condições 
{''' • >q,r..;t'lll~'<ll!:•~·:lS!l; 

d tt •• ~'"-r'ciali7açã<" e- aperfeiçoamento. abertos à matricula 
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de candidatos diplomados em cursos de graduação ou que aptcst•n 
tem títulos equivalentes; 

d) de extensão e outros. abertos a candidatos que satisfaçam 
os requiSitos eXigidos. 

Art. 18. Além dos cursos correspondentes a profissões regu
ladas em lei as universidades e os estabelecimentos isolados pode
rão organizar outros para atender às exigências de sua programa
ção específica e fazer face a peculiaridades do mercado de traha
lbo regionaL 

Art. 19. Vetado. 
Art. 20. As universidades e os estabelecimentos isolados de 

ensino superior estenderão à comunidade sob forma de cursos e 
serviços especiais, -as ãtiv-idades de ensino e os resultado's da pes
quisa que lhes slo inerentes. 

Art. 21. O concurso vestibular, referido na letra a do art. I 7, 
abrangerá os conhecimentos comuns às diversas formas de educa
ção do segundo grau sem ultrapassar este nível de complexidade 
para avaliar a formação recebida pelos candidatos e sua aptidão in
tel~ctual para estudos superiores. 

Parágrafo único. Dentro do prazo de três anos a contar da 
vigência desta Lei. o concurso vestibular será idêntico, em seu 
conteúdo, para tOOos os cursos ou áreas de conhecimentos afms, e 
unificado, em sua execução na mesma universidade ou federação 
de escolas ou no mesmo estabelecimento isolado de organização 
pluricurricular de acordo com os estatutos e regimentos. 

Art. 22. Vetado. 
a) Vetado; 
b) Vetado; 
c) Vetado. 
Art. 23. Os cursos profissionais poderão, segundo a área 

abrangida, apresentar modalidades diferentes quanto-ao número e 
à duração, a ftm de corresponder às condi\'Oes do mercado de tra
balho. 

§ 1° Serão organizados cursos profissionais de <."llrta dura
ção destinados a proporcionar habilidades inicnnediárias de grau 
superior. 

§ 2° Os estatutos e regimentos disciplinarão o aproveita
mento dos estudos dos ciclos básicos e profissionais índusive os 
de curta duração, entre si e em outros cursos. 

Art. 24. O Conselho Federal de EduCac;ão conçeiruará os 
cursos de pós-graduação e baixará normas gerais para sua organi
zação, dependendo sua validade. no território nacional. de os estu
dos neles realizados terem os cursos respectivos, c.:redcnciados por 
aquelo órgão. 

Parágrafo únicO. Vetado. 
Art. 25. Os cursos de especialização aperfeiçoamento. ex

tensão e outros serão ministrados de acordo com os planos tra~-a· 
dos e aprovados pelas universidades e pelos estabdecimentos iso· 
lados. 

Art. 26. O Conselho Federal de Educação fixará o L."ll~culo 
mínimo e a ililração núnirna dos L."Ursos superiores l~orrcspondentes 
a profissões reguladas em lei e de outros necessários ao desenvol
vimento nacional. 

Art. 27. Os diplomas expedidos por universidade federal ou 
estadual nas condições do art. 15 da Lei D0 4.024 de 20 de dezem
bro de 1961. correspondentes a cursos_ reconhecidos pelo Canse~ 
lho Federal de Educação. bem como os de (."Ursos credcnc.:iados de 
pós-graduação SP,rãO registrados na própria universidade imp:Jrtan· 
do em capacitação para o exercício profissional na área abrangida 
pelo respectivo Cl.liiÍculo. com validade em todo o território nacional. 

§ 1° O Ministerio da Educação e CJltura designará as. uni· 
versidades federais que deverão proceder ao registro de djplomas 
correspondentes aos cursos referidos neste artigo expedidos por 

universidades particulares ou por estabelecimentos isolados de en~ 
sino superior. importando o registro em idênticos direitoS. 

§ 2° Nas unidades da Federação em que haja uníversidade 
estadual, nas condições referidas neste artigo os diplomas corres
-pondentes aos me!imOs cursos expedidos por estabelecimentos iso
lados de_ ensino suPerior mantidos pelo Estado serão registrados 
pela Universidade. 

Art. 28. Vetado. 
§ I' Vetado. 
§ 2° Entre os períodos letivos regulares confonne dispo

nham os estatutos e regimentos serão executados programas de en
sino e_ pesquisa que assegurem o funcionamento contínuo das ins
titui~·flCs de ensino superior. 

Art. 29. Será obrigatória no ensino superior a freqüêncfa de 
professores e alunos, bem como a execução integral dos progra
mas de ensino. 

§ l 0 Na forma dos estatutos e regimentos, será passível de 
sanção disciplinar o professor que sem motivo aceito como justo 
pelo órgão c-ompetente, deixar de cumprir programa a seu cargo ou 
horário de trabalho, a que esteja obrigado, im)X)rtando a reincidên
cia nas faltas previstas neste artigo em motivo bastante para exo
neração ou dispensa;caracterizando-se o caso como de abandono 
de cargo ou emprego. 

§ 2° A aplicação do disposto no parágrafo anterior far~se-á 
mediante representação da instituição ou de qualquer interessado. 

§ 3° Se a representação for c-onsiderada objeto de delibera~ 
ção o professor ficará desde logo afastado de suas funções na for~ 
ma do estatuto ou regimento. 

§ 4° Considerar-se-á leprovado o aluno que deixar de com
parecer a um núnimo. previsto em estab.lto ou regimento das ativi
dades programadas para cada disciplina. 

§ 5° O ano letivo poderá ser prorrogado. por motivo de cala
midade pública, guerra externa, convulsão interna e a critério dos 
órgãos competentes da Universidade e estabelecimentos isolados, 
por outras causas excepcionais, independentes da vontade do cor
po discente. 

Art. 30. A formação de professores para o ensino de segun
do grau de disciplinas gerais ou técnicas. bem como o preparo de 
cspeci&listas destinados ao trabalho de planejamento, supetvisão, 
administração. inspe\30 e Orientação no âmbito de escola _e siste
mas escolares. far-se-á em nível superior. 

§ 1 o A formação dos professores e especialistas previstos 
neste artigo realiza.r~se-á nas t,miversidades mediante a cooperação 
das unidades responsáveis pelos estudos incluídos nos curriculos 
dos cursos respectivos. 

§ ZOA formação a que se refere este artigo poderá concen
u·ar·se em um só estabelecimento isolado ou resultar da coopera
ção de vários devendo na segunda hip.:Stese, obedecer à ~ena
ção que assegure a unidade dos estudos na forma_ regimental. 

CAPITuLO II 
Do Cordo Docente 

Art. 3!. O regime do magistério- superiOr será regulado pela 
legisla\·ão própria dos sistemas do ensino e pelos estatutos ou regi
mentos das univen;idades e dos estai.Jclecimentos isolados. 

Art. 32. Entendem-se como atividades de magistério supe· 
rior para e feitos desta lei: _ 

a) as que pertinentes ao sistema indissociável de ensino e 
pesquisa se exerçam nas universidades_e nos estabelecimentos iso
lados. _cm nível de graduação. ademais elevado. para fms de trans
missão e ampliação do saber; 

b) as inerentes à administração escolar: e universítária exer
cida pnr professores. 
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§ I 0 Haveri apenas uma cam::in doc:eme. o-'yrl ndo ao 
prir.crp:•:> da integração de cosiDo e pesquisa. 

~ ~ Sedo coosideado&. em caJálf:r' pmfereocial. pua o in
~~~,, .; :--r~moçio oa carreir:l doc::enl:e do magistério wpc:rior. os 
:!v: , . :""·'"T'Sft..âriaseoteorcic:oíficodmt:cabdlosdoscardid:Mos 

\ ~~. 33. os cargos e funções de magistério. mesmo os já 
•• -. :. ~ .. ' )j ;-roV'Idos. serão desvinculados de campos especif'JCOS de 

\',"t.ldo. 
~ .:· >~l'S depart.ameD.os poderá bavCI' mais de um professor 

e r~ \ -_1 ;J:;.eJ de carreira. 
~ .~ · fica extinta a cátedra ru cadeira na organízaçio do CD

sir .. ~~-;-:·r Jo País. 
·\rt. J4. As universidades dr:vcrio progn::ssivamc:nrc e na 

ln<~·..::-'-'~ Je :;~ in~ c de suas possibilidades. asendcr a SICUS 

d· ~ ··: (·.; ,, Rc!=ime de Dedicação exClusiva às aúVídades de ensino 
e :-:-·"~!-.::..a. 

. ·• n .. ~ 5. O regime a que se rcfcte o ad.igo ailÍerior ser.í. prio
ri'.~n ,,..·.;::-ae e"lendido às áRZ!5 de maior' impa1âocia pua a forma
ç:ii ) • ~:q~·J e protissiooaL 

·,r . .16. Os progr2DIIIS de operfeiçoomcuiO de pcssool do
c~':.:~ ..:e,. e rã v ser estabelecidos pelas uuiversidadr:s. dentro de uma 
;"'" ' "JCiDcaJ e regiooal definida peJo Coosclbo FedcnJ de 
E..::;_._.J.t;.'.~i <= J'TC'fllOVida ab::lvés daCAPFS c do Omselho Nacional 
,:..,.. ~'.: .:....,.nSdS. 

\ "· 3 7. Ao pessooJ do magislério superio<. admitido me
di.:· :.t! ._çnnto de- trabalho. aplica-se exclusivmncnte a legislação 
tr. · · :-,>ta. ~.~f>servadas as seguintes rq;ras especiais: 

l - a aquisição de estabilidade é coodiciooada à nahiR:Za 
e-feh 1. ;a ~ssào não ocoueodo nos casos de inlcrinídade ou 
<c•· ~ ·,k. ou quando a pciiil3Dência BD cmpt'Cil" depencl<r da 
;au;~,. },o ·Je requisiiOs especiais de capocidade ..,...,.00. sq:undo 
as · ·:.i~ - ~·:--orlas do ensino; 

.1 - .l .:t.?JSCD.Ltdoria compalsória por Imp1cmcnto de idade. 
ex\.~ ?• e "' relação de c:mprcEP. indc:pendenrc da iodcni:Dçio. ca
t.~.:- -,:;miç.ão complc:medar os proventos da apm:ntadoria 
~·...r~· .......... :iru poei.a instituiÇão de Previdência Social se estes não fo-

CAPÍIULOm 
Do Corpo Diso:atle 

\ ., . .'8. O corpo disccule lelá -taçio. com din:ilo a 
",,, .. ·. -~•r: !1•":5 ~ colcgiados das univcaidades.c dos estabelc-
C"in··~~w~ :solados de ensino superior'. bem como em comissões 
:r·· · ·. ,, :1a forma dos eslatntos cregirnemm.. 

;. · ' A "'!""S"Dtaçio estudanlilleri pcx- objc:tivo a oooper.t
~--~- ... ·· .. ,:e ::.Jministt:adores. profCSSCII'a e alooos. no ttabalbo uni--

~ ~ A escolha dos IqESmlm~ estJvladis sai feita por 
.:~~ -:;ie:ções do corpo discaste e segundo critérios- que ín

.. :'ro, eitamenro escolar dos ~. de acordo com os 
· . ·. , .: e -egimem.os. 

~ .~ ·· A- repn::scntaçio esbldantil não poderá aceda de um 
~r..::··>:~·· ~l)ul dosmembrosdoscolcgiadosecomissões. 

. '". 39.~ Em cada univc:mdade ou estabelccimedo ísobdo 
d•1 .. ·r .. ,,1() 'Uperior poderá SCI' ttganiz2do di:retório pua coogregar 
·"'' ~·-- ~-~ Jo ~ivo corpo disccn1e. 

, ; · . \!ém do dirclório de ômbito universitário, podelio fOI"
rr:J.r· ~e ..:~retôrios sdoriais. de acordo com a cstrutma inlema de 
.:~ .. n~-. ~rsHiade. 

~ 2, Os ~gímcolos elaborados pelos dirc&óõos serio wb
:r....:•. :,_,_s a_ aprovação da inslâocia univci'Sil.úia ou escolar compe-
•e~;e-_ 

§ )O O di:relório cuja açào não estiver em consonância C'Om 
os objecivos para os quais foi instiruido. será passível das c:ançõe., 
prcvisus nos esrawtos ou ~gimcntos. 

§ 4° Os diretórios sãõ- oi'Tigados a prestar conla$ de çoa ~es-
tão fmanciar.i aos Orgãos da administração unh-·er.;ilária 1'.oti e<;._ .--!ar. 
na forma dos esratutos c regimentos. 

An. 40. As institUições de eDSino çoperior . 
•) JlOI' meio de suas ati•idade-s de e:\te-nsãr•. i'ftlf"! •rcltvlarãn 

aos capos discentes Ofl\'"~rtunidades de par!lCif\l1.;ào ~·m p;ogramas 
de melhoria das condiçêies de vida da cnmunida.:k- l" ..,,, ("'['I\. C'" .;('I 

geral do desenvolvimcl'llo: 
b) assegunrão ao corpO dist-enle meto<;. ~ra :t rt"<lli.laçã.-, 

dos programas ruhurais. artistiros.. cívicos e desporti"'l)<:: 
c) estimularão as atividades de edJC"ação C'ivtca e de dt~~"l"

to. mantendo. para o cumprimento de5t.a n<lrma. ••nenta(·j,, :-.:t•
quada e imtalações especWs: 

d) esllmu~ as atividades que visem â iom1açit• ~.·ivlC'3.. 
coosiderada-õidispensãvel à criaÇâO de uma cof]'><.;êr.C';a dt" âire;ii)';. 
e deveres do cidadão e do profissionaL 

Art. 41. As universidades deverão CTi.ar as iunçm Jc n·~··n!
toc para alunos do CUt;SO de graduação que se !>llbmeterem a rr-m· a_<;, 
específicas. oas ~ais demonsrrem ca-pJ:cidade de Jcsemr-e:-:.!-,(' t'm 
atividades técnicos-didáticas de determinada disczplina. 

Parágrafo úiiiOO. Ãs 'fUnções de monitor deverão ser remu
nendas e coosideradas _titulo para posterior mg:resso em carre-!ra de 
magiSiério o;uperiot-. 

CAPin.n.O !V 
Disposiçõi:s Gerais 

Art. 42.. Nas universidades e nos e--;tabel(.'('Ur.emf'"'> !"••!J.t.:k~'> 

1JJ,.3..â:idos pela União. as .atividades técnicã.c; 'ÇY"dcr.io ~r l!c-r.CiJas 
mediante a contratação de pe5:çoaJ na forma rft> ~"'9"~-1t,"5:•• .;.~ ·nka
lho. de acordo com as l)('li"'(Tl3S a o;erem estahc\.'t::i.ls ~~·~ ~-.:.~"'.:t•-'_s 

c ~gimcDIOs. 
Art. 43. ÚS vencimento'5 dos servidore--; pd<icN tt-cie-ra:'i jC 

nível universitário são desvinruladvs do ~·-:·itf-n•) .Je lt..i:l~~3,, :::lf'S 

cursos. 
Art. 44. Velado-
a)-. 
§2" 
Art. 45_ Vetado-
Art. 46. O Consellio Federal de Educação inte"'l"f""Clar:i na~~

risdição administntiva. as disposições desta e das de-mais leis que 
fixem diretri:zcs e bases da educação D<Jcicnal. res:-alvada a ..:-omre
lência dos sistemas estaà.tais de ensino definida na. !el CJ" j_::l~-1 ,J.;-

20 de de""mbro de !961. 
.Ait. 47. A autorização ou o reconhecimer.t0 de ur:>i.,·~:--<:"1 ja. 

eles ou estabelecimentos isolados de ensino oqjperiCJr ~ ~c•nado 
efctivo em qual<p.~er caso. pc...- decreto .::k-. Ptx!er E'teru!i .. ''· :1D1'Ís: · 
prévio~ favorável do Conselho F!!deTJi tk ~,;,::c-~c,-3 ... ~t->-:.er

vado o disposto oo a:rt. 44 desta Lei . 
Art. 48. O Conselho Feder.!.! de EduC'3ç::io ar"'~ i!!~"!ê-~t(' 

administrativO. pcderá suspendeT o funcionarr.e-:11o de qualquer e-c;. 

tabclecimcoto isolado de ensino su~ ro a au!nnomia de- ..;cJJ. 
quer univemdade JXll' motivo de infringência da legislação d<.l en
sinO ou de pn:ceito estanuãrio ou regi:merltal. Jesignandc>--'e l:>ire
tor cu Reitor- pro -tanpore 

Art. 49. As unive~Sidades c os. estaheleciment\"'':i- i.;,.,-.J.aJcs re
coobecidos ftcam sujeítos à verificação periódic-a pe-lo G'n.-<:eiho 
de EA:fu.cação oompdenfe. observado c., di~o no artig<"~ anleTlor . 

Art. 50. Das decisões adotadas. pelas inslauiçCc.; .::le en..;,J.f.o 
superior; após esgttadas as respectivaS iJlSiânc1as caPerã: nxuno 
pcll" estrila argt;içiio de ilegalidade. 



220 . ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1995 

a) para os conselhos Estaduais de Educação, quando se 'tra
tar de estabelecimentos isolados mantidos pelo respectivo Estado 
ou de universidades incluídas na hipótese do art. 15 da Lei n° 
4.024. de 20 de dezembro de 1961; 

b) para o Consleho Federal de Educação, nos demais casos. 
Art. 51. O Conselho Fedei-ai de Educação fixará as condiçõ

es para revalidação de diplomas expedidos por estabelecimentos 
de ensino superior estrangeiro, tendo em vista o regiStrO-na reparti-
ção competente e o exercício profissional no País. -

CAPITuLO V 
l'isposições Transitórias 

Art. 52. AS aOJais UniverSidades rurais mantidas pela União 
deverão reorganizar-se de acordo com o disposto no artigo II desta 
Lei, podendo, se necessário e conVeDiente, iriccirpõi'ai estabeleci
mentos de ensino e pesquisa também mantidos pela União. exis-

ten[es na mesma localidade ou em localidades próximas. 
Parágrafo único. Verificada. dentro de doze meses, a partir 

da data de publicação desta lei. a Juízo do Conselho Feôer.il de 
Educação, a impossibilidade do disposto neste artigo, as universi· 
dades rurais serãO, inc-óiporadas às federais existentes na mesma 
região. 

An. 53 ... Vetado.-
An. 54 ... Vetado. .. 
An. 55 ... Vetado. .. 
An. 56 •. Vetado .. . 
An.57 ... Vetado .. . 
/ut. 58. Ficam revogados as disposições em contrário. 
/ut. 59. A presente Lei entta em vigor na data de sua publi· 

cação. 
Brasília, 26 de novembro de 1968; 147° da Independência e 

80" da República.- A. COSTA E SILVA- Tarso Dutra. 

Ata da 233 Sessão, em 10 de janeiro de 1995 
11 a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs.: Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

ÀS 14 HORAS E 30. MINUTOS. ACHAM·SE PRESENTEs 
OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo- Alexandre Costa- Beni V eras- César 
Dias- Olagas Rcxirigues- Coutinho Jorge- Elcio Alvares- Epi
tácio Cafeteira- Esperidião Amin- Fernando Bezerra- Flaviano 
Melo - Francisco Rollemberg - Guilherme Palmeira - Humberto 
Lucena - Hydekel Freitas - Jacques Silva- João Calmon- João 
França- Joaquim Beato- Josapbat MariDho- JOON'edro- José 
Ricba- Júoia Marise- Lavoisier Maia- Lourival Baptista- Mag
no Bacelar - Marco Lúcio - Manro Benevides - Moisés Abrão -
Nabor Júnior- Odacir Soares- Pedro Teixeira- Racbid SaldaDha 
Derzi - Ronaldo Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (C!agas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 34 Srs. Senadotes. Havendo nú-
mero regimental, declaro aberta a sessão. . 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. I • Secretário proceder.l à leitum do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 00 PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados 

N" 7, de 1995 (n• 46/95, na origem), de 6 do corrente, refe· 
rente ao Projeto de Lei da Câmara n• 130, de 1994 (n"2.120/91, na 
origem), que dispõe sobre o Serviço de TV a CabO-e Qá-Outras pro
vidências. sancionado e transformado na Lei n• 8.977, de 6 de ja· 
neiro de 1995; e 

N" 8. de 1995 (n• 48/95, na origem), de 9 do corrente, refe
rente ao Projeto de Lei da Câmara n• 24. de 1994 (n' 557/91, na 
origem), que dispõe sobre a construção de creches e estabeleci· 
menl.os de pré--escola, sancionado e transformado na Lei D

0 8.978, 

de 9 de janeiro. de.l995. 

MENSAGEM N" 9, DE 19115 
(No. 47195, na origem) 

Senhores membros do Senado Federal, 
De acordo.com o art. 84, inciso VTI, da Constimição. e com 

o dispostO ÓÓ art. 18, inciso L e nos arts. 56 e 58, do Regulamento 
aprovado pelo Decreto n• 93.325, de I" de oulnbro de 1986, no art. 
39, inciso L alínea a, e no art. 40 do Anexo I ao Decreto n° 99.578, 
de 10 dp ootubro de 1990~ subme:to à apiecia.ção' dei Vossàs Exce
lénciàs a escolha qile âés'ejci fazer. do SenhOr Je<é Artur Denot 
Medeiros, Ministro de Primeira Classe, da Carreilll de Diplomata, 
para exercer o cargo de Embaixador, C!efe da Delegação Perma
nente do Brasil jmlo à Associação Latino-Americana de lntegr:ação. 

Os méritos do Senhor José Artur Denot Medeiros, que me 
induziram a escolhê-lo para o desempeDho dessa elevada função, 
constam da anexa infamação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 9 de janeiro de 1995.- Fernando Henrique Car
doso. 

Curri.culum Vitae 

- Embaixador José Artur Denot Medeiros 
Rio de JaneiroiRJ, 23 de setembro de 1943 
Filho de José Medeire< e Elza Denot Medeiros. 
CPCD,IRBr. 
Corso sobre a Promoção das Exportações da OEA, Paris. 

Orrsc:,--de Economia Cafeeira, IBC. Rio de Janeiro. Bacharel em 
Direito, FD/URJ. 

T erteiro Secretário, antiguidade, 1° de fevereiro de 1965. 
Segundo Secretário, antiguidade, 3 de novembro de 1967. 
PrimeiroSecretáJ:io,merecimento,l 0 dejaneiro·de 1973. 
Conselheiro, merecimento, 12 de jullbo de 1978. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 16 de jullbo de 
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1982. 
Ministro -de Primeira Classe, merecimento, 18 de junho de 

1991. 
Assistente do Secretário-_Ge~I-Adj.mto para Assuntos Eco

oõmicos,l967. 

1977. 
Assistente do Cbefe da Divisão de Política Comercial. 

Assessor do Cbefe do Departamento Econômico. 1977/79. 
Cbefe da Divisão de Política Comercial. 1979/83. 
Nova!O<que. ONU, Segundo Secretário; 1969/72. 
Genebra. Delegado Permanente. Primeiro Secretário, 

1973/76. - - -- - -
Washington. Ministro-Conselheiro, 1983188. 
Paramaribo. Embaixador, 1989190. - --
Preparativos da rv Feira Internacional do Pacífico. Lima, 

1965 (representante). 
Comissão Nacional Coordenadora d~ ~xposiÇões de Trato

res, Máquinas-e lmplementos Agrlcolas, 1965 _(representante do 
MRE). 

Reunião da ANEPL São Paulo, 1965 (membro). 
Comissão de Seguro e Crédito à E•portação, 1966 (rej=

sentante-suplente ). 
Negociações do AcO<do de Comércio Brasil-Portugal, Lis

boa. 1966 (membro). 
Reuniões do Comitê Consultivo sobre o Cacau, Genebra, 

1968 (membro). _ _ _____ _ 
Reuniões do Conselho Internacional do Açúcar e de Con

sulta com a CEE sobre preferências discrimíriatórias iló Comércio 
do Café, Lcndres, 1969 (membro). 

Junta Arl>itial sobre Café Solúvel, OIC, Lcndres, 1969 (as-
sessor). 

XXIV a XXVII Sessões da Assembléia Geral da ONU, 
Nova !O<que, 1969172 (membro). . 

Reunião Ministerial do Grupo dos '77", Lima. 1971 (dele-
gado-suplente). _ 

ni Sessão da UNCfAD, Santiago, 1972 (delegado). 
XL VIII a LV Sessões do ECOSOC, Nova IO<que e Gene

bra, 1970173 (membro). 
IV, XIII e XV Sessões do Conselho de Adurinisuação do 

PNUD, Nova lotqUe.l971173 (representante-suplente). 
Comitê do Programa e Coordenação do ECOSOC, Nova 

Iorque, 1970173 (representante-suplente). 
XII Reunião da CECLA. Lima. 1971 (assessq-). 
I Sessão do Comitê de Aplicação da Ciência e Tecnologia 

ao Desenvolvimento, Nova Iorque, 1972 (membro). 
I e II Sessões do Comitê de Revisão e A va.lüi.ÇãO da Segun

da Década do Desenvolvimento das Nações Unidas._ Nov_a lorql!e, 
1972 e 1973 (membro). 

XXIX a XXXII Sessões das Partes Contiataotes do GATT, 
Genebra. 1973176 (membro). 

Reuniões do Conselho de Representa.ote do GA IT, Gene
bra, 1973n6 (delegado-suplente). 

XIIL XIV e XV Sessões da Junta de Comércio e Desenvol
vimento da UNCfAD,Genebra, 1973175 (membro). 

Comitê de Negociações Comerciais e Órgiios Subsidiários 
do GA_TT, Genebra, 1973176 (delegado). 

IIL IV e V Reuniões do Subgrupo de Barreiras Técnicas ao 
Comércio do Comitê de Negociações Comen:iais do GATT, Ge
nebra,!976 (repre8entante). 

ID Conferência Geral da UNIDO, Havana. 1979 (chefe). 
Reunião Intemacional sobre Cooperação e Desenvolvimen

to, Canaín, Mé•ico, 1981 (membro). 
xxxvni Sessão Anual das Partes Contratantes dô. Gene-

bra, 1982 (delegado). 

Chefe do Departamento de Comércio Exterior. do Ministé
rio da Economia. Fazenda e Planejamento. 199(}'91. 

Diretor do J?epartam.ento de Assuntos Internacionais do Mi
nistério do Departàmento de Assuntos Internacionais do Ministé
rio da Economia. Fazenda e Planejameoto, 1991/93. 

Secretário de Assuntos Internacionais da Secretaria de Pla
nejamento. 1993. 

Secretário de Assunlas -Internacionais do Ministério da Fa
zenda. 1993. 

Subsecretário-Geral de Assuntos de Integração, Eçpnômi-
Cos e de Comércio Exterior, I 994. 

Order::r;t_ do Rio Branco. Grã-truz, Brasil. 
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Brasil. 

Ordem do Infante Dom Henrique, Oficial, P0<1llgal. 

O Embaixador José Artur Denot encontra-se nesta data no 
exeOC.ício de suas -funções como SU.bsecretá,rio-Geral de Assuntos 
de Integração, Económicos e de Comérçio Exterior. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em de janeiro 
de 1995.- Klwal de Oliveira, Cbefe-subsútuto do Departamento 
do Serviço &terior. 

(À Comissão tk Relaçõe3 Exteriores e Defesg Na-
cioml.) · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O E•pediente 
lido vai à publicação. 

A Presidência recebeu, da Secretaria do Tesouro Nacional, 
o Oficio n° 167/95. de 9 do corrente, encaminhando, nos termos 
do art. 6" da Resolução o• 20, de 1991. do Senado Federal. docu
menlação recebida do CITIBANK - "Closing Agent". referente a 
despesas incaridas na implementação do acordo de reestruturação 
da dívida externa - Interest Arrangments 1989/90, no valor de 
US$74,495.06. 

(J expediente será encaminhado à Comissão de ·Assuntos 
Económicos? para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senbor 
Presidente da República editou a Medida Provisória D0 814, de 5 
de janeiro de 1995, que dispõe sobre a criação dos cargos que 
menciona.. 

De acordo com as indicações das· Lideranças. e nos ter
mos do § 5° do art. 2° da Resolução D0 1/89-CN. fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

!.Cid Saboia de Carvalho 
2.Ruy Bacelar 

3.Henrique Almeida 

4.Louremberg Nunes Rocha 

5Joaquim Beato 

6.Marluce Pinto 

7 .Eduanlo Suplicy 

Suplentes 
PMDB 

l.Ronaldo Aragão 
2Jacques Silva 

PFL. 
3.Dario Pereira 

PPR 
4.Lccídio Portella 

PSDB 
5EvaBlay 

PTB. 
6.ValmirCarnpelo 

PT 
7. 
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DEPUTADOS 
Titulara Suplentes 

l.Wemer Wauclem: 

2.Euler Ribeiro 

3.Celso Bemardi 

4.Jabes Ribeiro 

S.V aldenor Guedes 

6.Wilson Müller 

7 .Álvaro Ribeiro 

BLOCO. 
l.Aldir Cabral 

PMDB. 
2.M.Irio Martins 

PPR 
3.Joio Tola 

PSDB. 
4.Sigmaringa Seixas 

PP 
S.Mário de Oliveim 

PDT 
6.Paulo Ramos 

PSB. 
7 .S&po Guerra 

De acordo com a Resolução n• l, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte caleodmo para a tramitação da matéria: 

Dia I 0-1-95 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 11-1-95 -fustalaçio da Comissão Mista; 
A!é 11-1-95 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer iObre a admissibilidade; 
Ati 20-1-95 - Prazo fmal da Comissão Mista; 
Ati 4-2-95 - Prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senbor 

Ptesidente da República editou a Medida Provisória n• 815, de 5 
de janeiro de 1995, que dispõe sobre a criação dos cargos em CO' 
missão que menciona. -· 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos ter
mos do § 5° do art. zo da Resolução n° 1189-CN, fica assim 
constituida a Comissio Mista incumbida rie emitir parecer so
bre a matéria: 

Titulara 

l.Onofu: Quinan 
2.ConliDho Jorge 

3.0dacir Soares 

4.Affonso Canwgo 

5JosóRicba 

6.Francisoo Rollemberg 

7 .Aureo Mello 

Titulares· 

!.Tourinho Dantas 

2.Aiberto Goldman 

3..Leomar QUintanilba 

4.Jabes Ribeiro 

SENADORES 

Suplmtcs 
PMDB. 

1 J"acques Silva 
2.Ruy Bacelar 

PFL 
3.Elcio Alvares 

PPR 
4.Epitacio Cafeteim 

PSDB. 
S.Beni Veras 

PMN 
6. 

PRN 
7 .Ney Mmmhão 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO. 

l.Ciro Nogueim 
PMDB. 

2JoioNatal 
PPR 

3.Podro Pavio 
PSDB. 

4.Sigmaringa Seixas 
PP 

5.M.Irio Cbemont 5.Benedito Domingos 
PDT 

6.Carlos Alberto Campista 6.Max Rosenmann 

PCdoB 
7 .Aido Rebelo 7 Socorro Gomes 

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

Dia I 0-1-95. '-Designação da Comissão Mista; 
Dia 11-1-95 -!Dstalação da Comissão Mista; 
Ati 11-1-95 - Prazo para recebimento de emendas. Praro 

para. a Comi.'ôsio Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Ati 20-1-95 - Prazo fmal da Comissão Mista; 
Ati 4-2-95 - Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 

Ptesidente da República editou a Medida Provisória n• 816, de 5 
de janeiro de 1995, que dispõe sobre a implementação da aotar
quia Conselho Administtativo de Defesa Econômica - CADE. 
eriada pela Lei n• 8.884, de II de junho de 1994, e dá ou !Ias pro
vidências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da ReSolução D0 U89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

Titulares 

l.Ronan Tito 
2.Josó Fogaça 

3.Ódacir Soares 

4Lucidio Portella 

5.Eva Blay 

6.Masuo Bacelar 

7.1raplan CostaJúnia: 

Titulara 

!.José Carlos Aleluia 

2.Edison Andrino 

3.Ronivon Santiago 

4.Man:o Penaforte 

5.Delcioo Tavares 

6.Éiio Dalla-Vecchia 

?.Orlando Pacheco 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

PFL 

!.Gilberto Mimnda 
2.Cósar Dias 

3JoãoRocba 
PPR 

4.Moisés Abriio 
PSDB. 

5.Josó Ricba 
PDT 

6l...avoisier Maia 
PP 

7 .Nelson Cameiro 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

!.Mauricio Calixto 
PMDB · 

2.Hilário Braun 
PPR 

3.Elllldo Trindade 
PSDB. 

4.Tuga Angerami 
PP 

5.Emani Viana 
PDT 

6.Benedito de Figueiredo 
PSD. 

7 .Edi s iliprandi 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabe
lecido o seguinte calea<Mrio para a tramitação da matéria: 

_Dia 10-1-95- Designação da Comissão Mista; 
Dia 11-1-95 -!Dst•lação da Comissão Mista; 
Ati 11-1-95 -Prazo para recebimento de emendas. Praro 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Ati 20-1-95- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Ati 4-2-95 -Prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
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Presidente ela República editou a Medida Provisóriá o• 817, de 5 2.Jacques Silva 2.Mansueto de Lavor 
PFL. de janeiro de 1995, que dispõe sobre as regras para a conversão, 

em real. das mensalidades escolares nos estabel~-:im.entos de ensi- 3.Raimundo Lira 3.Guilheme Palmeira 
PPR no, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 4.Levy Dias 
do § 5° do art. 2° da Resolução n° U89-CN, fica assim constiwída 

4.Affonso Carnargo 
PSDB. 

a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: S.Teotonio Vilela Filho 5.Diroeu Carneiro 
PMN 

Titulares 

lRonanTito 
2.Gilberto Miraucla 

3.Hugo Napoleio 

4.Hydekel Freitas 

5.Eva Blay 

6. V almir Campelo 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

PFL 

!.Cid Saboia de Carvalho 
2.Amir Lando 

3.Elcio Alvares 
PPR 

4.Carlos De 'Carli 
PSDB 

5Jutahy Magalhies 
PTB 

6Jonas Pinheiro 
PT 

7 .Eduardo Suplicy 7. 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

l.Paes Landim 

2João Henrique 

3.Anl!ando Pinheiro 

4.Ubiratan Aguiar 

5.Carlos Saot'Anna 

6.Carlos Lupi 

7 .Sérgio Arouca 

BLOCO 
!.Ângelo Magalhães 

PMDB. 
2João Thomé Mestrinho 

PPR 
3.Amo Magarinos 

PSDB 
4.0smânio Pereira 

PP 
S.Costa Ferreira 

PDT 
6.Caxrion Júnior 

PPS 
7 .Augusto Carvalho 

De acotdo com a Resolução n• l, de 1989-CN, fica estabe· 
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia I 0-1-95 - Designação ela Comissão Mista; 
Dia 11-1-95 - Instalação ela Comissio Mista; 
Até 11-1-95 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o-parecer sobre a admissibilidade; 
Até 20-1-95- Prazo rma1 daComissio Mista; 
Até 4-2-95- Prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - O Senbor 

Presidente ela República editou a Medida Provisória n• 818, de 5 
de janeiro de 1995, que altera dispositivos ela Lei n• 7.102, de 20 
de junbo de 1983, que dispõe sobre segurança para estabelecimen
tos fmanceiros,- estabelece normas pua coostituição e funciõria
mento das empresas partirulams que exploram sCrviços de vigilân
cia e de tr.msporte de valores. e dá wtras providências. 

De acotdo com as indicações das Lideranças, e nos teunos 
do § 5• do art. 2• ela Resolução n• U89-CN, fica assim constituida 
a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB, 

!.Cid Saboia de Carvalho l.Ronaldo Aragão 

6.Francisoo Rollemberg 

7 .Aureo Mello 

Titulara 

!.Roberto Magalhães 

2.Micbel Temer 

3Joio de Deus Antunes 

4.0jcnal Gonçalves · 

5JoioMaia 

6.Panlo Ramos 

7 .Sidney de Miguel 

6. 
PRN 

7 .Ney Maranbão 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO. 

l.Wemer Wanderer 
PMDB 

2.Femando Diniz 
PPR 

3.0svaldo Melo 
PSDB. 

4.Bemldo Boaventura 
PP 

5.Romel Anisio 
PDT 

6.Wilson Müller 
. PV 

7. 

De aeordo com a Resolução n• I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguin~ calendário para a tramitação ela matéria: 

Dia 10-1-95 -Designação da Comissão Mista; 
Dia 11-1-95 - instalação da Comissio Mista; 
At~ 11-1-95 - Prazo para recebimento de emendas. 

Prazo para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admis
sibilidade; 

Até 20-1-95 - Prazo fmal ela Comissio Mista; 
Até 4-2-95 -Prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PREsiDENTE (Cbagas Rodrigues) - O Senbor 

Presidente da República editou a Medida Provisória o• 819, de 5 
de janeiro de 1995, que dá nova reclação a dispositivos da Lei n• 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a org•nizaçio 
da Assistência Social. 

De acotdo oom as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resoluçio n° U89-CN, fica assim cons
tiblida a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

Titulares 

!.Alfredo Campos 
2.Coutinho Jorge 

3.Carlos Patrocirdo 

4JarlJas Passarinho 

5Jutahy Magalhães 

6l..avoisier Maia 

7lrapuan Costa Júnior 

SENADORES 

Suplentes 
PMDD. 

PFL 

!.Cid Saboia de Carvalho 
2.César Dias 

3.Dario Pereira 
PPR 

4.Louremberg Nunes Rocha 
PSDB. 

5Joaquirn Beato 
PDT 

6Júnia Marise 
PP 

7 .Nelson Carneiro 
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Titulares 

2.Nilton Baiano 

3.Arnaldo Faria de Sá 

4Rávi0Ams 

5Jofran Fn:jat 

6Liberato Caboclo 

7 .Regina Gotdilbo 

DEPUTADOS 
Suplenta 

BLOCO. 
1Jairo Azj 

PMDB. 
2Laire Rosado 

PPR 
3.Célia Mendes 

PSDB. 
4.Antônio Faleiros 

PP 
5.ValdenorGuedes 

PDT 
6José Carlos Coutinho 

PRO NA 
7. 

De aooxdo com a Resolução n• I, de 1989-CN, ftca estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da inatéria: 

Dia 10-1-95- Designação da Comissio Mista; 
Dia 11-1-95 - Instalação da Comissão Mista; 
Até 1.1-1-95 - Prazo para n:oebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emltir o pamcer sobre a admissibilidade; 
Até 20-1-95 - Prazo fiDJll da Comissio Mista; 
Até 4-2-95 - Prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues) - O Senhor 

Pn:sidente da República editou a Medida Provisória n• 820, de 5 
de janeiro de 199~. que dispõe sobre a alocação, em depósitos es· 
peciais remunerados, de recursos da disponibilidade fmanceira âo 
Fundo de Amparo ao Trnbalbador- FAT, no Banco do Brasil 
S.A., e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos ter
mos do § 5" do art. 2" da Resolução n" 1/89-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista iriciii:nbida de emitir parecer so-
bre a matéria: 

Titulares 

!José Fogaça 
2Jacques Silva 

3Júlio Campos 

4-Esperidião Amin 

5.Teotonio Vilela Filho 

6Jonas Pinbeiro 

7 .Eduardo Suplicy 

SENADORES 
Suplenta 

PMDB. 
l.Mansueto de Lavor 
2.Coutinfto Jorge 

PFL 
3.Carlos Patrocfnio 

PPR 
4Jfydekel Fn:itas 

PSDB. 
5JoséRicha 

PTB. 
6.Marluce Pinto 

PT 
7. 

DEPUTADOS 
Titulares Supleuta 

BLOCO. 
!Luiz Mon:ira !.Sérgio Barcellos 

PMDB 
2.Roherto V aladão 2-Mauri Sérgio 

PPR 
3.Hugo Biebl 3.Paulo Mourão 

PSDB. 
4.Marco Penaforte 4Laerte Bastos 

PP 
5João Maia 5.Mendes Botelho 

6.Amaury Müller 

7 .Félix Mendonça 

PDT 
6.Carlos Alberto Campista 

PTB 
7 João Mendes 

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

Dia 10-1-95- Designação da Comissão Mista; 
Dia 11-1-95 - Instalação da Comissão Mista: 
Até 11-1-95 - Prazo parn recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 20-1-95- Prazo fmal da Comissão Mista; 

.· . Até 4-2-95 - Prazo no Congn:sso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues) - O Senbor 

Pn:sidenle da República editoo a Medida Provisória n• 821, de 5 
de janeiro de 1995. que estabelece normas de controle e fisciUiza. 
ção sobn:: produtos e insumos químicos que possam ser destinados 
à elaboraçio da cocaína em suas diversas formas e de outras subs. 
tâncias entorpecentes ou que determinem dependência fisíca oo 
psíquica. 

De acordo com as indicações das Lidern.nças. e nos termos 
do § 5° do art. 2° da Resolução n° 1189-CN, fica assim constituída 
a Comissio Mista inéumbida de emitir p~er sobre a matéria: 

Titulares 

!.César Dias 
2.Mansueto de Lã.vor 

3.Hugo Napoleão 

4.Moisés Abrão 

5.Dirceu Cameiro 

6.FillllCisco Rollemberg 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
1 Jacques Silva 
2.Ruy Bacelar 

PFL 
3.0dacir Soan:s 

PPR 
4J..ucídio Portella 

PSDB 
5Jutahy Magalbães 

PMN 
6. 

PRN 
7 .Aurep Mello 7 .Ney Maranhão 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

BLOCO 
!.Pedro Coma !Jalro Azj 

PMDB 
2Freire Júnior 2.Nestor Duarte 

PPR 
3.Cle0nâncio Fonseca 3.Carlos Virgílio 

PSDB 
4.Elias Murnd 4.Cl6vis Assis 

5.Carlos Camurça 

6.Wilson Müller 

7 .Ernesto Gradella 

PP 
5José Linban:s 

PDT 
6.Giovamll Queiroz 

PSTU. 
7 .Maria Luiz Fontenelle 

De aooxdo cana Resolução n• I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitaÇão da matéria: 

Dia 10-1-95 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 11-1-95 -instalação da Comissão Mista; 
Até 11-1-95 - Prazo para Recebimento de Emendas. Prnw 

para. a Comissão Mista emitir o pazecer sobre a admissibilidade; 
Até 20-1-95- Prazo fmal da Comissão Mista; 
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Até 4-2-95- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Seohor 

Presidente da República editou a Medida Provisória D
0 822. de 5 

de janeiro de 1995, que dispõe sobre a implantação, em caráter 
emergencial e provis6rio, da Defensoria Pública da União e dá ou-
tras providências. -

De acordo com as indicações das Lideranças. e nos termos 
dos§§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1189-CN, _fica assim cons
tiwída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

Titulares 

!.Coutinho Jorge 
2.Mansueto de Lavor 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

1.Ruy Bacel"< 
2.0nofre \luínan 

PFL 
3.Hugo Napoleão 

4iouremberg Nunes Rocha 

3.Elcio Alvares 
PPR 

4Lucídio Portella 
PSDB 

S.Dirceu Carneiro 

6.Nelson Wedekin 

7lrapuan Costa Júnior 

Titulares 

l.Ney Lopes 

2João Natal 

3.lbra.birn Abi·Ackel 

4.Sigmaringa Seixas 

S.Valdenor Guedes 

6.Vivaldo Barbcsa 

7 Jerónimo Reis 

S.Teotóilio Vil~@ Filho 
PDT 

6.Lavoisier Maia 
PP 

7 .Nelson Carneiro 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

1. Vi !ma< Rocha 
PMDB 

2.Maurici Mariano 
PPR 

3.Vasco Furlan 
PSDB 

4Edmundo Galdino 
PP 

5.Marcos Medrndo 
PDT 

6.Pau1o Ramos 
PMN 

7 .Nilson Gibsoo 

De acordo com a Resolução D0 I. de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a framJtação da matéria: 

Dia I 0-1-95 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 11-1-95 - Instalação da Comissão Mista; 
Alé 11-1-95- Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Alé 20-1-95- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 4-2-95- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Hã oradores 

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

seguinte discurso).- _Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, uso a 
tribuna do Senado, nesta sessão de hoje, para comentar uma opi
nião corajosa e lúcida so_bre uma questão que tem gerado muitas 
controvérsias e causado muitos receios e polêmicas entre aqueles 
que defendem ou trabalham no Serviço Público em nosso Paí_s. 

Temos sentido, de uns anos para cá, um certo declínio e de
sânimo na organizaÇão e na êfiCíência -dos serviços públicos em ní
vel federal. estadual e municipal. Há até quem fale na mão 'invisí-

vel interessada em desarticular a efic-iência do Estado na prestação 
dos seus ~rviços. 

Evidentemente que há uma necessidade urgente de se redi~ 
mensionar as atividades e a atuação do Estado na sociedade e na 
economia. É realmente indispensável uma ampla reforma em nível 
de Estado, para toiná-lo mais ágil. acreditado e eficierite, especial
mente nas áreas mais prioritárias de sua atuação, quais sejam: edu
cação. saúde. segurãnça. planejamento global e políticas e diretri
zes para os divers~ setores da atividade produtiva do País. 

Entretanto, nesta questão fundamental, não é o servidor pú
blico o principal responsável pelas mazelas do Estado e pelo défi
cit público. Parte justamente de um médico o diagnóstico para 
uma das questões ligadas ao servidor público, ultimamente desmo
tivado pelos baixos salários. pelas críticas levianas que têm recaí
do sobre a categoria e pelas incertezas causadas a partir de especu
lações sobre as refotmas que poderão vir, no fuOJro, quanto à sua 
estabilidade e aos direitos adquiridos pan sua aposentadoria. 

O Ministro da Saúde, Adib Jatene, afumando jã ter uma ex
periência de 40 anos no Serviço Público, disse que 11a estabilidade 
do servidor é necessária e é uma ga.rantia para que possa reSiStir a 

- pressões" em favor de interesses de terceiros ou partidos. 
________ Qis_s_e_que nãO' se deve confundir o instituto da estabilidade 
tom a difiCuldade de se demitir servidores que cometam irregulari
dades. Quando do inquérito adminisTriltivo, se- conif>róVados indí
cios de i.negularidades, o servidor poderá ser demitido a bem do 

-ServiÇO Público, perdendo todos os seus direitos, inclusive qUanto 
à ap.Jsentadoria, o que torna a medida tão rigorosa que até dificulta 
a demissão. · 

E alega, em resposta aos que acenam com a perda da estabi
lidade para se recuperar a CompetênCia e a-eficiência na- área do 
funcionalismo do Governo: "O que destruiu o ServiÇo Público fo
ram os cargos em Comissão, poique eles dirigem a estrutura sem 
ter compromisso real com o Serviço Público". referindo-se às re
novações nos quadros diretivos, quando parte considerável do pes
soal recrutado é alheio à instiruição, e defende a restauração do 
sistema do mérito e dos quadros de carreira no funcionalismo. 

O;msidero, Sr. Preside~_e:. que deve ser necessário o aper~ 
feiçoamento do instituto da estabilidade, que deva iniCiai--se na Se
leção 'Pública como primeiro passo para conquistá-la, passando 
pelo estágio probatório e mais uma dedicação continuada nos ob
jetivos funcionais da área em que desenvolve suas atividades, ali
mentando-se. assim, uma motivação permanente num processo 
gradativo de aquisição desse beneficio. 

Pelo sistema do mérito, em que qualquer servidor dos qua~ 
dros de carreira, especialmente os de carteira diretiva, que devem 
ser aperfeiÇOados, possa aspirar à nomeação para os cargos em co
missão. o funcionalismo deve zelar, permanentemente, pela obser
-vaÇão aos requiSitos da assiduidade, disciplina, capacidade de ini
ciativa, produtividade e responsabilidade, pois, fazendo parte, es
ses fatores, do estágio probat6rió, deverão ser atriOOtos da conduta 
e do zelo profissional do servidor. 

O "qUe nãO se pode. Sr. Presidente, é simplesmente se pre
tender revogar esse instituto, que já é uina conquista do -funciona
liSmo. mas, sim, prOinOver um aperfeiçoamentõ cOm.õ· um- prêmio 
e um direito inalienável dos que cumprem com os seus deveres e 
obrigações, dos que honram com o seu trabalho e a sua dedicação 
à instituição a que servem. - -

O crivo da avaliação permanente e justa é importante para 
se estimular a eficiência, entretanto, é indispensável a promoção 
dos cargos de caneira ao nível diretivo das repartições. 

Temos, por exemplo, Sr. Presidente, o histórico desempe
nho do Itamaraty e os admiráveis padr5es de desempenho e com
petência com que vem aluando, desde sua fundação. Passaram-se 
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governos de várias colornções idoológicas nos diversos momentos 
da vida nacional, mas a imagem da instituição e dos seus servido
res permanece inabaláveL Quando se fala de comodismo, inércia, 
indiferença e deficiência no Serviço Público, certamente quem o 
critica está excluindo de sua avaliação o Ministério das Relaçõe.> 
Exteriores~ o Itam.araty. Por quê? Certamente porque essa Institui
ção observa a ftlosofia original de suas fmalidades e respeita o sis
tema do mérito, os Critérios-de formação de seu pessoal e as prece
dências dos quadros de cam:ir.L 

Nomeia-se o Chanceler, o Ministro-. mas o corpo funciooal, 
especialmente o quadro diretivo e de representação, poo.co se alte
ra em formação e preparo técnico, havendo rodízio e renovação, 
mas dentro de um grupo bomogêneo, o que preserva a eficiência e 
a memória da instituíção. O seu corpo funciorial tem compromisso 
e consciência com a repartição. 

Nem sempte acontece o mesmo no Poder Executivo, em ní
vel federal, estadual e municipal. Muda-se o dirigente, nem sem
pre origináriO do mesmo órgão, e· com ele todo o quadro diretivo 
da .estrub.Jra organizacional, o que não apenas compromete a me
mória do órgão, como também causa desmotivação e instabilidade 
aos servidon:s permanentes da instituição. 

Sr. Presidente, há mais de 50 anos, convivo com o Serviço 
Público; exerci vários cargos, tenho freqdentado muitas repartiçõ
es e seu testemunha de muitos casos edificantes de dedicação, zelo 
e competência de servidon:s públicos, profiSSionais capazes, de 
cooduta funcional irreparável, seguros da importância do seu tra
balho para o bom.. desempenho do Governo e de sua repartição; 
pessoas que realmente merecem respeito e consideração, pessoas 
que vêm dedicando suas vidas, com atenção e desprendimento, ao 
Serviço Público. _ 

Considero. Sr. Presidente e Srs. Senadores, que se deva 
aperleiçoar o instituto da estabilidade, ao i.nv~s de questionar a sua 
importância e necessidade, para se aprimonu- o desempenho, a efi
ciência e a competência do Serviço Público. O que é realmente in
dispensável é se restaurar o sistema do mérito e os quadros de Car
reira do Serviço Público, dando precedência e JXimazia no provi· 
mento dos cargos técnicos e comissiona~ nas repartições do Go
verno. 

O que falta ao funciooalismo não é COI!ljl!'l&lcia: é motivação. 
O Sr. Jacques snva- Permite-me V. Ex .. um aparte? 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com pmzer. emmente 

Senador. 
O Sr. Jacques SOva- V. Ex' fala. com bastante proprieda· 

de, da classe dos servidores públicos. Ultimamente o servidor pd
blico, sem dúvida nenhuma, está mais do que nunca desmotivado. 
Por que? Primeiro, pelo baixo salário <jue vem recebendo, um salá
rio irrisório. Segundo, também por essa falta de motivaçio de que 
fala V. Ex•, faJta de reciclagem. Ultimamente, pelo que se tem ob
servado nos últimos anos, não h& programa algum de govem.o no 
sentido de pr-eparar melhor. de orientar e de estimular o servidor. 
Mesmo assim, Senador. como está. observando V. Ex .. , o servidor 
está ai, batalhando, cattegando, sem dúvida nenhuma, essa máqui· 
na enfenu jada que é o Governo. Se não foSse o servidoc público, 
não sei o que seria da máquina do Governo. Não temos excesso de 
funcionários, como dizem alguns: temos é má distribuição de fun· 
cioná.rios. Em alguns órgãos praticamente iriexistem funCionários. 
É possível que, em outros órgão;;. haja excesso de fu:Dci.onários. 
Mas isso nãO é muito Comum. E preciso que se faça real.m.ent.e 
uma m:iistril:uição de funcionários e Se dê a eles salários melhores. 
O que não é possível é tirar a estabilidade do servidor, potqUe isto 
não vai resolver nada. Estamos assistindo, neste inicio de Governo 
do Presidente Fernando Henrique. a uma politica voltadlr. para a 
perseguição do funcionáriõ;. 5ejã parCelando o aumento do servi· 

dor, se ,ia ameaçando..o com a extinção de determinado tipo de apo
sentadoria. Isso está criando uma situação- de pânico entre os fun
cionários. Há, por exemplo. funcionários aposentando.se propOr· 
cionalmente por tempo de serviço. quando poderiam esperar mais 
um oo dois anos, c_om medo de ameaças terriveis de parte do ao. 
vemo. É muito ruim para o Governo começar elegendo o funcio
nalismo público para seu bode expiatório. O Governo demite tanr 
bém funcionárioS, pOrque, na medida em que extingue um órgão, 
princípalmente aqueles funcionários que não têm vínculo, os co
missionados, são demitidos, e são vários. Outros perdem as suas 
comissões, outros ficam sem salas até para exercer as suas funções 
e, aí, sim, começa, cada vez mais., o desestímulo. Então, fico muito 
lriste quando vejo um começo de Governo agindo da maneira 
como está perseguindo exatamente um setor sofrido da sociedade. 
que é o servidor público. Portanto, congratulo·me com V. Ex• pelo 
pronunciamento que faz nesta tarde em defesa do servidor público. 

O SR. LOURIV AL BAPI'IST A - Muito grato. eminente 
Senador. pelo seu aparte, que muito vem enriquecer este nosso 
pronunciamento. 

Estoo de acordo com V. Ex•: devemos olhar para o funcio
nário público mal pago. mal remunerado. Como disse V. Ex.•, ele 
necessita. mais do quê nunca, do nosso apoio, do apoio dos gover
nos. porque eles são a alavanca da Naçio. Sou muito grato a V. 
Ex .. pelo seu aparte, como já disse, que muito vem esclarecer o as.. 
sunto que estamos falando na tarde de hoje. 

O que falta ao funcionalismo é motivação, salários dignos, 
treinamento, valorização, respeito ao mérito- e~ promoção dos car· 
gos de caneiia. especialmente os cargos de direção. 

Concordo com o Ministro Adib Jatene, que também é médi· 
co como eu - não sou especialista em administração, mas creio 
que tenho bom senso. Acho que a estabilidade do servidorpúblioo 
é necessária. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, cOm o meu 
pronunciamento, da notícia p.Iblicada na Folha de S. Paulo, edi· 
ção de 5 de janeiro de 1995, que comenta a entrevista do Ministro 
Adib Jatene. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. WU· 
RIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Folba de S. Paulo -Quinta-feira. 5 de janeiro de 1995 

Brasília- O Minislro da Saúde, Adib Jatene, defendeu on· 
tem a estabilidade do servidor J.Wlblico, divergindo publicamente, 
pela primeira vez. de seu colega da A<hninistração, Bresser f'etci· 
ra. A estabilidade, segundo Jatene, é a garantia que o servidor 
pode resistir à pressão e trabalhar pelo interesse puôlico e não por 
interesse de partidos. "Tenho 40 anos de experiência no setor pú· 
blico: pessoas que vêm do setor privado não conhecem o setor pú· 
blico e têm que ouvir quem conhece para ajustar suas id6ias e não 
criar problemas", sustentou. sem citar o nome de Bresser. Jatene 
afumou que não se deve confundir estãbilidade com a dificuldade 
de demissão de servidores que cometam irregularidades. 

O Ministro da Saúde disse que vai defender seu ponlO de 
vista no governo e afumou que uma equipe não é formada de pes· 
soas que necessariamente pensem da mesma forma. "EXistem opi· 
niões di-vergentes. que são discutidas." Jatene disse que no serviço 
público a estabilidade 6 necessária. ''Se a cada mudança que ocor· 
rer na parte mais graduada for necessãria mudança na estrutura, 
haverá confusão'', raciocinou o Ministro. 

Carreira 

Segundo ele, são equivocados os argumentos de que a esta· 
bilidade emperraria a máquina administrativa. ''O que destruiu o 
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serviço público foram os cargos em comissão, porque eles dirigem 
a estrurura sem ter compromisso real com o serviço público", aflr~ 
mou o ministro, defendendo a restauração da caneira no funciona~ 
lism.o. 

Apesar de defender a estabilidade, o Mini'itro sustencou a 
necessidade de modificar a legislação para adequar os casos de de
missões de servidores que cometam iiregularidades. Pam o Minis
tro, a penalidade boje é desproporcionaL ''Se o processo adminis
trativo recomendar, o setvidor é demitido a bem do serviço póbli
~ fazendo com que ele perca todos 05 direifós a~ então adquiri
dos, como contagem do tempo de serviçO pã.ra aposentadoria", ex
plicou. "Não é psto: a penalidade é de tal ordem que impede a de
missão". 

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, peço a pa
lavm, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE Chagas Rodrigues) -Tem a palavra 
V. Ex •. na forma regimentaL 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Como Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)-S". Presi
dente, St's e Srs. Senadores, na úkima sexta-feira, em Fortaleza, 
visitei o Banco do Nordeste do BrasiL a fnn de apresentar ao seu 
PreSidente,. João Alves de Melo, e A sua diretoria, eri.tio reunida. os 
cumprimentos pela performance levada a efeito dunnte o exerd
cio de 1994. que foi. sem dúvida, das mais exJreSsivas em toda a 
longa trajetória desse lr.ldiciooal estabe!eci=mo de crédito oficial 

Destaque-se que, nessa ocasião, o Presidente João Alves de 
Melo, nomeado para o cargo pelo Presidente Itamar Franco, em 
ourubco de 1992. fazia uma retrospecúva, para óS seos-j>ares do 
colegiado, do que tinha sido exatament.e a grande e significativa 
vitória do Banco, que, no exetácio de 1994, iria apresentar, nova
mente, resultados positivos. Isto indica. de maneira clara, translú
cida, transparente, uma aruaçio oqtiilibmda e serena, vokada, so
brerudo, para o crescimento desse estabelecimento de ctédito oficial 

Permito--me destacar, neste instante, Sr. Ptesidenlc, que foi 
exatamente em 1994 que o Banco do Nmleste conseguiu alcançar, 
de forma expressiva. o mercado fmanceiro ioleniacional, captan
do, ali, recurso~ eurobõnus e euroienes, pam dessa fonna ter me
lhores condições de alavancãr o desenvolvimento do Nordeste. 

No que diz respeito ao fundo constiluc\onal, gerido criterio
samente pelo BNB, cerca de 490 milhões de dólares foram aplica
dos para favorecer, principalmente, a pequenos e m.ini:PiOcJutoo::s 
rurais, que tiveram condições de executar os seus projctos e, dessa 
foxma, dar uma contribuição positivi-ãO nosso cresc_imenlo oconô-
mico. -- -- - . 

Desta mesma tribuna, cheguei a destacar, no futal de de
zembro. uma outra missão que o Banco do Ncxdeste estava cum
prindo, também no exterior, que em justamenlc a fnmatura de um 
convênio com o Banco lnteramericano de Desenvolvimento -
BID, no valer de 400 milhões de dólan:s, para estimular o desen
volvimento turlstico nessa faixa geográfica do Pais. 

Na ocasiãD, estava pn:sent.e o Ministro Elcio Alvares, que 
era o ti!Ular da Pasta da Indústria, Como!rcio e TUrismo. Ele pró
prio se regozijou pelo fato de haver obtido, através do Ministério, 
o repasse desses recursos, funcionando como agente repassador o 
Banco do Nordeste do Brasil. o que evidencia, sem ciivida, a com
peténcia da sua diretoria, do seu quadro de servidores, enfun, o 
prestígio i.nlCma.cioo.al de uma instituição que, em 42 anos de fim. 
ciooamento, jamais apresentou. quaJquer IeSUltado negativo em 
seus balanços. 

Eu mesmo recordo, com imensa satisfação, Sr. Presidente, 
que, ao dirigir o Banco do Notdeste, em 1985, atendendo a um 
ccnvile do Presidente Tancredo Neves, o nosso BNB- Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. apresencou um lucro, em moeda con-ente, 

de 168 bilhões de cruzeiros, o que representou, sem dúvida, uma 
parcela das mais expressivas para credenciar ainda mais o BNB 
diante dos círculos fmanceiros do País. --

Agom, o próprio Banco ultrapassou os limites do Nordeste 
e a própria dimensão nacional para alcançar o mercado fmanceiro 
internacional já que, como ressaltei há p:>UCOS -instantes, os recur
sos captados no extericr para o Banco do Nmleste indicam, de 
maneira p>Sitiva. o prestígio que aquela instituiÇãO bancária con
seguiu granjear junto ao mercado fmancciro do exterior. 

Sr. Presideole, esses são dados que transmito à Casa com 
imensa alegria.. Estou absolutamente certo de que a classe política, 
lideranças empresariais, enfun, aqueles que acorupanbam de peno 
a atividade da vida fmanceira do País identificam no Banco do 
Nordeste o estabelecimento que sempre cumpriu seus deveres. O 
BNB nunca negou o pagamento de tributos. sobreb.ldo o Imposto 
de Renda referente aos seus lucros operacionais, e nunca deixou 
de processar a concessão de dividendos aos seus acionistas. 

Afmal. o Banco do Nordeste é um órgão que consolidou 
seu prestígio, fa:iendo com que o seu idealizador, o grande Rômu
Jo de Almeida - certamente boje desfrutando do reino da bem
avenb.lrança- se rejubilasse pelo fato de haver criado um banco 
comercial com conotâção de um banco de fomento, e que essa ins
tituição pudesse conjugar essas duas sistemáticas para o cresci. 
menlo ccmômico daquela faixa geográfica do País. 

Permito-me lembrar a V. Ex•, Sr. Presidente, que, naquela 
meteórica pe.ssagem que tive pela Presidência da República, den
tro de uma postura extremamente sóbria de quem passa apenas 48 
horas à frente da chefia da Nação, o único ato que assinei foi uma 

-expõsiçã.o de motivos garantindo ao Banco recursos para o cum
primento de um Programa de Geração de Emprego e Renda. Etam 
recursos da ordem de ISO milhões de dólares, dos quais 100 mi
lhões emm. originários do Fundo Constitucional do Nordeste e os 
outros 50 milhões de dólares - infelilmente não repassados até 
agom ao BNB-, a fundo petdido, concedidos pelo Tesouro Nacional. 

Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, com esse Programa de 
Geração de Emprego e Renda, numerosas oponunidades de absor
ção da mão:de-obra da regi.io podemos creditar ao Banco-do Nor
deste qo Brasil. Daí poc que fiz questão, na última sexta-feira, de 
comparecer àquele estabelecimento e levar ao seu Presidente, João 
Alves de Mello - técnico competente que escalonou todas as posi
ções dentro do BNB, de caixa..exealtivo a técnico do E1ENE
Executivo Técn.íco do Nordeste, até se alçar à condição de Presi
dente do Banco do Nordeste do Brasil-. os meus cumprimentos. 

Fui levar também aos seus diretores a manifeStaÇãO dos 
meus aplausos pelo acerto de um trn.balho proficiente, bem dire· 
cicmado, marcado sobretudo pela austeridade que está representada 
no enxugamento das despesas do Banco~ notadamente naquelas re
laciooadas com a folha de pessoal. 

O Banco do Nordeste, Sr. Presidente, bá doze anos não ad
mite sequer um funciOõário, exigííido de seu quadro remanescente 
um esforço ainda maior para que se diminua.af as despesas com 
pessoal e, a cada exercício, o Banco possa apresentar resultados 
mais auspiciosos para conhecimento do Governo Federal, para co
nhecimento de seus acionistas e para conhecimento, enft.ril, da opi
ciio pública bcasileim. 

Fiz Questão de vir à tribuna do Senado Federal para promo
ver esse desta-que e, exatam.ente de maneira pública. levar ao Presi
dente Joio Alves de Mello, aos seus companheiros de Diretoria e 
aos seus cinco mil e quinhentos funciOnários a manifestação da 
minha alegria por esse desempenho lln:preensível que projeta, sem 
dúvida, a Direção do Banco do Notdeste do Brasil. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex• um aparte~ no
bre Seoador Mauro Benevides? 
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O SR. MAURO BENEVIDES- Com muito ptaur,-,nobre 
Líder Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar - Nobre Senador Mauro Benevides, 
atento ao pronunciamento de V. Ex•. gostaria de me associar às 
palavras com as quais V. Ex• marca, no plenário desta Casa. o tra
balho proficuo da Diretoria do Banco do Na:deste, o qual seiVe 
também ao meu Estado. Como homem ligado à produção no Ma
ranhão, tive a oportunidade de reconhocer, acompanhar e de saber 
que nunca, em nenhum momento da sua história, o Banco do Nor
deste foi tão eficiente. tão envolvido com os problemas da peque
na e da microempresa da nossa região, promovendo o desenvolvi
mento, como agora. Gostaria qUe V. Ex:• levasse ao Dr. Joio Alves 
de Mello os nossos cumprimentos, que acredito seja de grande 
parte desta Casa. Parabéns a V. Ex ... 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex'. no
bre Senador e Líder Magno Bacelar, pelo espontâneo testemunho 
que oferece quanto à correção do Banco do Nordeste do Brasil. 
que tem atuado proficientemente com o objetivo de prom.over o 
~.scimento econôm.ico daquela faixa tenitoriãl do País. 

O Sr. Fernando Bezerra - Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. MAURO BENEVIDES - Ouço o nobre Senador 

Fernando Bezena, com prazer. 
O Sr. Fernando Bezerra - Nobre Senador, ccm.o V ... Ex" 

sabe, durante oito anos fui Conselheiro daquele Banco, pois havia 
em seu Conselho de Administração uma representação do empre
sariado da região. Tive oportunidade de testemunhar - inclusive 
no periodo em que V. Ex" presidiu o Banco- a importância que o 
Banco do Nordestê tem para aquela região. Pude constatar, sobre
rodo. a ascensão funcional do Dr. João Alves de Mello que, ccm.o 
Presidente, tem-se havido ;\ altura da missão que lhe foi entregue. 
Presto este teslemunbo em nome de todo o empresariado da re
gião, na qualidade de Presidente da Federação das Indústrias do 
meu Estado. Associo-me às palavras de V. Ex" quando cumpri
menta o quadro de funcionários do Banco e _o Presidente João Al
ves de Mello. Muito obrigado. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Expresso a V. Ex', nobre 
Senador Fernando BezemL, os meus agradecimentos por essa sua 
manifestação. V. Ex" tem autoridade mais do que muitos lideres 
politicos, porque V. Ex' soma a qualidade de lider politico i\ de Jí. 
der empresarial, além de ter exercido durante Oito anos a função de 
membro do Consellio de Administração do Banco do Nordestt:. 

Recordo-me que. quando Presidentt: do BNB, em 1985/86, 
lá contávamos com a valiooa e inestimável colaboração de V. Exa 
no Conselho de Administração. representando o einpresariado do 
Nordeste. E V. Ex a, ao trazer em seu aparte essa manifestação soli
dária à minha iniciativa. demonstra que estou absolutamente certo, 
e o pensamento de V. Ex a reflete um sentimento do empresariado 
da nossa região, que sempre viu no Banco do Norde__$le_U111 instru
mento propulsor do nosso desenvolvimento, sobretudo agora, 
numa fase das mais auspiciosas, sob a direção do Presidente João 
Alves de Mello. 

O Sr. Odacir So~U"CS- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. MAURO BENEVIDJlS- Concedo o aparte ao nc-

bre Líder Odacir Soares. 
O Sr. Odacir Soares- Senador Mauro Benevides, V. Exa 

tece considerações sobre o desempenho do Banoo do Nordeste do 
Brasil. que indiscutivelmente tem impulsionado o desenvolvimen
to daquela região. Os comentários de V. Exa ocorrem num mo
mento oportuníssimo. pois toda vez que mudamos de Governo os 
bancos regionais ficam sempxe na alça de mira dos novos gover
nos. Acontece a mesma coisa com o BASA- Banco da Amazônia. 
com o Banco do Nordeste. com o Banco MeridioDal e assim por 
diante. Os bancos de desenvolvimento regional sio sempte res~ 

pensáveis, em parte considerável. na visão daqueles que eventtJal~ 
mente assumem as funções técnicas do primeiro escalão do Gover
no, pelp pa><:elas mais significativas da inflação oo do déficit pó
blico. E indiscutível, Senadoc Manro Benevides, o papel desempe
nhado pelo Bancq do Nordeste ao longo da sua existencia. V. Exa 
e outros eminentes- Senadores do Nordeste sabem mais do que eu 
que isso é absolutamente verdadeiro. Posso preslar um depoimento 
sobre o Banco da Amazônia, por exemplo, e sobre a SUFRAMA, 
que são agên'cias de desenvolvimento federal na Região Norte do 
Pais. que. malgrado todas as deficiências de meios e de reaJrsos 
com que aluam, têm conseguido atingiro os objetivos para os quais -
foram criadas. V. Ex a, salvo engano, foi Presidente do Banco do 
Nordestt: do Brasil, Vice-Presidentt: do BANESPA, com a incum
b&.cia de, naquela instituição, impulsionar o desenvolvimenro do 
Nordeste, levando para aquela região rec:unos do Governo de São 
Paulo. Enfim, V. Ex" tem uma visão ampla. adequada e oportuna 
da importância do Banço do Notdeslt: e daquilo que ele fez ao lon
go da sua existência. E claro que os bancos, como qualquer orga
nismo público _ou privado, cometem pecados, erros, fazendo apli
cações, is vezes. fora da realidade do seu contexto geoeconômico 
e social. Mas isso 6 próprio de qualquer organização. Lamentavel
mente. os resultados e os êxitos atingidos geralmente são deixados 
à margem. As pessoas só se preocupam com os erros. Se formos 
aferir e confrontar os erros e os acertos, indiscutivelm~nte vamos 
verificar que o NOTdeste deve considerável parte do seu desenvol
vimento à existEncia do Banco do Nordeste do Brasil. A mesma 
coisa acontece com o BASA. Lamento que esteja tramitand9 nesta 
Casa !"Ojeto de lei que transfere o FNO das mãos do BASA para 
as do Banco do Brasil. Sou contra e vou._ lutar para que isso nio 
aconteça. porque considero esse projeto lesivo aos interesses da 
Amazônia. Não apenas da Amazônia tradicional, mas da Amazô.. 
nia Legal, que abrange os Estados do Maranhão, Goiás e Tocan
tins. Solidarizo-me com V. Ex", principalmente nesse momento 
em que novas diretorias estão sendo escolhidas para a direção des
ses organismos, e todas as vezes que se escolhe uma nova direto-
ria. o escopo e o objetivo são sempre de se escolher uma diretoria 
melhor. Quatro anos depois, descobrimos que essa melhor direto
ria pode ser substitui da por uma outra ainda melhor. Isso é próprio 
dos góvemos que se sucedem, e estamos aqui para apoiar esse 
grande esforço que se desenvolve hoje, que o Ptu:idente Fernando 
Hemique Cmloso pretende: desenvolver, De:? sentido de retirar o 
Brasil desse fosso social. que permite que 30 milliões de brasilei
ros vivam em estado de miséria e de pobreza absoluta. Cumpri
mento V. Ex a, estendendo ao seu discurso aquilo que é adjetivo ao 
esforço que o BASA desenvolve na Amazônia para também pro
mover o desenvolvimento daquela região, pois o Nordeste tem pe-
culiaridades que s6 podem ser resolvidas por organismos e ag€n
_cias fmanceiras que sejam dirigidas por pessoas daquela região e 
n!D por peSSOBS vindas de rutras p<Utes do País. Acho que todos 
aqui se lembram da época em que o BASA foi dirigido por um 
gaúcho, de Porto Alegre. Foi um desastre. Então, precisamos colo
car os pés no chão para escolhermos diretorias que estejam afina~ 
das com o desenvolvimento e com os compromissos de crescimen
to das Regiões Norte e Noroeste. Congratulo-me com V. Ex' em 
nomo da Liderança de PFL. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Muito grato a V. Ex', no
bre Senador Odacir Soares, que fez uma retrospectiva do que é a 
ablação da estrutura bancária, n!D apenas no Nordestt:, mas tam
bém nO Norte do País, sObretudo destacando esses fatos que vinOJ
lam esses estabelecimentos ao nosso desenvolvimento e cresci
mento econômico. 

Em relação ao Sanco do Nordeste, posso dizer a V. Ex'que 
a atual Diretoria foi realmente das mais atuantes, das mais profi~ 
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cientes e das mais destacadas, sobrebldo porque levou o Banco-do 
NOideste a credeDCiar~se juniD ao mercado fmanceiro internacio
nal. E tanto isso 6 veltlade que o Senador Elcio Alvares. Ministro 
da Indústria. Comércio e Turismo, no momento em que prop.Inha 
ao Governo o chamado PRODE'IUR, S. Ex•. teeonhecendo o 
prestígio do Banco do Nordeste, elegeu o BNB como agente n:
passador desses recursos, recebendo um percentual de participação 
irrisório. mas garantindo essa distribuição às seis Unidades Fede
rada; que seri.o aquinhoodas com 400 milhões de dólares para que 
se modifique a estrutura acl'OJX)rtuária e as principais rodovias da
quela regiio, enfun, para que se estabeleça uma estrutura turistica 
capaz de ensejar o seu crescimento. 

PortaDto. Sr. Presidente. vão aqui as minhas congratulações 
ao Banco do Nordeste e, sobretudo, ao seu PresideOle João Alves 
de Mel!o. que. com uma alllação equilibrada. clarividente e patrió
tica. projetou ainda mais o BNB. tornando-se. por isso. cledor de 
nós, que ainda representamos o Nordeste nesta Casa. da nossa ad
miração e do nosso respeito. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. 

Durank o discurso do Sr. Mauro Benevides, o Sr. 
Chagas Rodrigws, 1" Více-Presidenle, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Luce
na, Presitknte. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Eduardo Sup!icy. Líder do PT. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Como Líder. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) .:... Sr. Presi
dente. Senador Humberto Luoena. Sr's e Sn. Senadores. em pri· 
meiro lugar. gostaria de manifestar o meu estranh~to em rela
ção à af"nmação feita pelo Minislro do Plaoejamento. Jos6 Serra. 
qoando disse da necessidade de se cortar de !O a 11 bilhões de 
reais do Orçamento para que não haja d6ficit. Ora. pe'EW'to: no 
Governo Itamar Franco. o Ministro Beoi V eras. do P!anejamento. 
preparou um Orçamento, que foi aqui votiâo, com esSa estimativa 
de déficit? 

Tenho a impressão de que o Presidente Itamar Fnmco, os 
Ministros Beni Veras e Ciro Gomes acompanharam a apresenta
ção. elaboração. discussão e aprovação do Orçamemo no sentido 
de não haver déficit. 

O Ministro José Sena disse que estava prwcupado com o 
conteúdo do Orçamento. principalmente com o apste de 25.94% 
dado ao funcionalismo público. Ministros de divenas mas. como 
o da Adminislnlção, do Planejamento e da Fazenda consideram 
que, se não oconer o parcelamento dos 25,94% em quatro vezes, 
não haveri. reall'sos suficientes. Ao mesmo tempo, o Congresso 
Nacional está examinando uma proposta de mcxlificação da receita 
tributária relativa ao Impo<to de Renda. que compensa o Orçamen
to com o fiDl do IPMF. 

O Minislro Jos6 Serra disse. ontem. lembrando a af"umaçio 
do economista Paul Davidson, que "o dinheiro não nasce nas árvo
res". Isso é verdade. A moeda é algo muito especial que existe 
numa sociedade. As autoridades mooetárias têm. sobretudo. a res
ponsabilidade de bem administrar a quantidade de moeda existente 
na oconotaia. 

Mas a indagação permanece: seri. que o Minislro Beni V e
ras, hoje Senador. nio havia preparado um Orçamento equilibra
do? Foi a pergUnta que eu mesmo fiz a ele hoje. S. Ex • entende 
que sim. Então, como é que é necessário, agora. esse corte? São 
demandas que precisamos ver esclarecidas. 

Sr. Presidente, Sr's e Sr>. Senadores, gostaria. hoje. de apre
sentar uma proposta relativamente à forma de eleição de nossos 
8enadores supleDles. Esta 6 uma questio que tem preocupâdo bas-

tante a opinião pública, inclusive muitas pessoas têm vindo a mim. 
Tenho lido nos jornais a preocupeçio sobre a fonna de escolha dos 
Seriadores suplentes. Sempre que um Senador suplente assume 
nesta Casa. tenho tido a preocupação de recebê-lo. dando as boas
vindas, como nesses últimos dias, quando muitos Senadores su
plentes chegaram à cãsa. Obviamente, eles merecem - porque as
sim ~ a legislação - toda a nossa atenção e respeito. Mas gostaria. 

- incluSive, de convidar os Senadores suplentes a refletir se não se
ria o mais adequado, para o aperfeiçoamento da nossa instituição, 
do Senado Federal, que também o suplente venha a ser escolhi
do diretamente pelo voto popular. Apresento b()je esta proposta 
para abrir o debate a respeito e, em fevereiro, faço a sua apre
sentação formal junto à Mesa, porque, se apresentado hoje e 
não votado até fevereiro, o prOjeto cairia, por Ser término da 
Legislatura. Apresento-o hoje para iniciar a discussão. Inclusi
ve, se houver sugestões de aperfeiçõimentO, Serão de bom gra
do aceitas. 

O Sr. Pedro Teixeira- Permite-me V. Ex• um aparte, no
bre Senado11 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita honra. Sena· 
dor Pedro Teixeira, ~s agnideceria se V. Ex• deixasse para fazer 
o aparte tio logo eu tiver completado a proposição. 

O Sr. Pedro Teixeira- Pois nio. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- O projeto de lei que estou 

apresentando institui eleições diretas paxa os suplentes de candida
tos a Senadores e diz: 

Art. 1° Ficam instiblídas eleições diretas para os 
cargos de suplentes dos candidatos ao Senado Fedeial. 

Art. 2• O Senado Federnl compõe-se de repre· 
sentantes dos Estados e do Distrito Federal eleitos se~ 
gundo o princípio majoritário. 

§ 1° Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 
três Senadores com mandato de oito anos. 

§ 2" A represeDlação de cada Estado e do Distrito 
Federal será renovada de quatro em quatro anos, alterna· 
damente, por um e dois terços. 

§ 3° Cada Senador será eleito com dois suplentes. 

Àté ai é o que vigora hoje. A mudança ocorre a partir do art. 
3• do projeto de lei. E assinalo que pode ser por projeto de lei por· 
que a Constituição, diferentemente do que fala sobre a Presidência 
e a Vice-Presidência da Repuôlica, não especifica a forma de elei· 
ção de escolha do suplente. Portanto, pode ser através de um pro
jeto de lei. 

Art. 3° Os suplentes a que se refere o § 3° do arti
go anterior deVerio Séi éleitOs de forma direta. 

Parágrafo único. A eleição de que trata o caput 
deste artigo seguirá o mesmo rito que rege as eleições 
para Senadores, ou seja, obedecerão ao principio majori-
tário. · · · 

Art. 4° Na eleição direta parn. suplente de Sena
dor, a representação de cada Estado e do Distrito Federal 
elegerá seis suplentes, alternadamente. 

§ 1° Na renovação de um terço do Senado Fede
ral, eleger-se-ão dois suplentes partidários. 

§ 2• Na renovação de dois terços do Senado Fede
ral. eleger-se-io quatro suplentes partidários. 

Art. SO Considerar-se-ão suplentes da repre· 
sentação partid!ria: 

I - os mais votados sob a mesma legenda e não 
eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos~ 

U - em caso de empate oa votação, na ordem de
crescente da idade. 
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Portanto, a proposta é que sejam eleitos também os suplen~ 
tes; estes serão apresentados e os mais votados sob a mesma le
genda, e não eleitos efetivos, setão, has listas dos respectivos parti-
dos, os suplentes. -

Art. 6°. O registru de suplente partidário far-se-á 
com o do candidato a Senador, na forma da lei. 

Art. 7°. É facultado aos partidos polítíCos celebrar 
coligaçOOs para eleição majoritária, eleição prop:>rcio
nal, ou ambas, desde que elas não sejam diferentes den
tro da mesma circunscrição. obseiVadas as normas_ esta-
belecidas pelo partido. _ 

Art. 8°. As normas para a escolha dos candidatos 
e seus suplentes e para a formação de coligações serão 
estabelecidas no estatuto do_ partido, que poderá fazê-lo 
de fOIIDa mais restritiva do que a prevista no artigo anterior. 

Parágrafo único. Em caso de omissão do estabJto, 
caberã ao órgão de direção nacional do partido estabele
cer as normas a que se refere este artigo, publicando-as 
no Diário 06dal, observados os prazos legais. 

Art. 9o A cédula oficial para eleições majoritáriãS 
deverá inserir os cãndídatos a suplentes de senadores a 
que se refere esta lei. 

Art. 1 O. O suplente será convocado nos casos de 
vaga de investidura em funções previstas no art. 56 da 
Constin.iição Federal, ou de licença superior a cenlO e 
vinte dias. 

Pàrágrafo úniCo. OcOttendo vaga e não havendo 
suplente. far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem 
mais de quinze meses para o término do mandalO. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor ria data de sua pu· 
blicação. 

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

Como se vê, o projelO de lei é simples e contém a seguinte 
justificação: 

No Brasil, o suplente de senador é partidário e o 
registro do candidato ao Senado é feito com o de suplen
te partidário. A fmalidade da suplência partidária 6 asse
gurar a eleição do candidato eleito Com o Senador. A su
plência. entretanto, é necessária ao equilíbrio do partido. 

No presente projeto. a idéia não é resgatar o insti
tuto da sublegenda, criado na vigência do Decretp-Lei n° 
!.541n7 e revogada pela Lei n" 7.551. de 12 de dezem. 
bro de 1986. Tal tentativa implicaria em ínfração ao dis
positivo constitucioõal que determina -que os S:rs. Sena
dores devem ser eleitos obedecendo ao princípio majori
tário. A sublegenda, a nosso ver. traz. na verdade, uma 
"proporcionalização". deformando o modelo majoritário. 

O que se pretende é que os suplentes, defmidos 
juntamente com os candidatos ao Senado na Convenção, 
sejam igualmente eleitos_ pelo (X>VO, como ocorre com os 
ti miares do mandatO de Senador.- --- ---- -

Ocorre que.- na m-aioria das vezes, o eleitorado 
desconhece os suplentes de seus candidatos ao Senado e 
são surpreendidos quando há um afastamento do Sena
dor eleito, permitindo a convocação do suplente para 
preencher aquela vaga. 

Nem sempre isso ocorre. Há ocasião ~ que os candidatos 
tibllares fazem muita questão- como foi o meu cãsó e o de muitos 
dos Srs. Senadores e suplentes - de apresenlar seus suplentes w 
eles mesmos de serem apresentados na hora da votação. 

Continua a justificação; 

Desta forma, a representatividade almejada pelos 
eleitores à época das eleições acaba por ficar distorcida, 
visto que os suplentes passam a representar um Estado 
membro. -ou o Distrito Federal, independentemente da 
anuênci'a.popular direta. Aliás, muitas vezes o suplente 
de um determinado Senador pode ser alguém cuja popu
lação do Estado que representa não lhe desejava delegar 
poderes para representá-lo, tampouco parn. legislar, da 
mesma maneira como ocorreu com o titular; e é o insti
tuto da suplência partidária, eleita de forma indiret.a, que 
confere ao suplente tais poderes, o que. no nosso enten· 
der, excede a soberania popular que rege o processo 
eleitoral brasileiro. 

"Cumpre-nos ressaltar que, embora a Constibli· 
ção Federal determine que cada Senador será eleito com 
dois suplentes (CF. art. 46. § 3"). não estabelece que a 
eleição do Senador implica, automaticamente, na eleição 
dos seus suplentes, contrariamente ao que disciplina ex
pressamente na eleição do Presidente e Vice-Presideote 
da República (CF. art. 77. § I"). 

A su_gestão ora apontada ainda é insuficiente para 
solucionar as distorções existentes em nosso sistema 
eleitoral, tampouco encerra as discussões que envolvem 
a representação política e das minorias partidárias, mas 
acreditamos que irá contnõuir para a redução da tendên
cia oligárquica no interior dos partidos políticos. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. eu, por exemplo, lenho 
como suplentes João Felício, ex·presidente da APEOESP. e Dulce 
Pereira. jornalista. O Partido dos Trabalhadores considerou. em 
ambos os casos, que muito dignificariam o cargo. a qualquer mo
mento em que eu, pOIVenWra, me afastasse da cadeira de titular do 
Senado. Tenho certeza de que seriam tratados pelos seus pares da 
mesma maneim como tenho considerado e respeitado cada um dos 
Srs. Senadores igualmente. tanto os titulares quanto aqueles que 
assumem a função depOis de terem sido suplentes. 

Esta proposição visa aperfeiçoar o processo de escOlha. 
Gostaria de promover um debate a respeito, assínalando que este 
projeto" de lei será apresentado somente no início da próxima legis· 
labJra, em fevereiro. Apresento-{) aqui, neste momento, para ouvir 
as reflexões dos Srs. Senadores sobre o mesmo. 

O Sr. Pedro Teixeira- Permite·me V. Ex• um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honn concedo 

o aparte a V. Ex•. Senador Pedro Teixeira., 

O Sr. Pedro Teixeira- Senador Eduardo Suplicy, creio 
que antes de se chegar a esse projeto. a ser apresentado, hi outros 
assuntos muito ímportantes dentro dessa temática que devem ser 
vencidos, ccmo, por exemplo, a questão da fidelidade partidária. 
Enquanto se permitir a mudança de partido, projetes como esse 
não trarão o desiderato pretendido, porque se muda a questão rapi· 
damente. Um outro aspecto é o de que, enquanto estamos queren
do apurar o voto distrital, valorizando os partidos., fazendo com 
que, nas convenções. realmente exista um valor de partido na es
colha. esse projeto vai acabar levando para o lado do suplente 
uma disp~ta intestina, oode os pOOeres econômicos, os poderes 
corporativistas, ou algo similar, iião amar de qualquer forma. A 
unidade desejada,. na verdade, não itá acontecer, porque haverá 
disputas na área de sindicatos, entre pessoas que têm os mesmos 
propósitos. Isso precisa ser examinado diante da lei, que deve fa· 
v:r com que haja fidelidade partidária, e os partidos também de
vem ser valorizados. Afinal de contas, será que o partido não pode 
escolher o suplente do seu quadro? O suplente não é escolhido ao 
d~s da.Iá; a ri_gor, o suplente é escolhido_ nas conv~~ções pa..rúdá-
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rias. Ao analisar a questão sob esse prisma. penso que V. Ex• está
se aliando àqueles que não querem valorizar os partidos políticos. 
Deve V. Ex• atentar para o aspecto de__ que, para se resolver um 
problema de suplente, deixa-se a célula mater ao arrepio de um 
exame maior. Era o que desejava trazer c:omo renexão para V. Ex•. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço~• V. Ex" pelas 
suas reflexões. 

Senador. também considero muito importante a questão da 
lidelidade partidária. Penso que poderemos, índusive, levar em 
conta algumas sugestões no sentido de se exigir do suplente. de 
maneira ainda mais rig,lrosa, a f1delidadC partidária, porqUe o oh.. 
jetivo aqui ê o de respeitar e de valorizar o partido político. Tenho 
a c.onvicçào de que cada partido político em nosso País considera 
muito relevante a escolha popular. a eleição popular. Inclusive o 
fato de alguém ser escolhido para dis~tar uma legenda num parti
do já significa a anuência do partido. É interessante que se dê um 
passo adicional a partir daí. conferindo-se à -pOpuiãção o direito de 
escolher o suplente. 

O S['.Jacques Silva- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra. Sena

dor Jacques Silva. Em segu-ída. ouvirei o Senador Joaquim Beato, 
a Senadora Eva Blay e o Senador Aureo Mello. 

O$['. Jacques Silva- Senador Eduardo Suplicy, o Senador 
Pedro Teixeira posicionou-se muíto bem a reSpeltõ-do assunto; o 
'iuplente não -é escOlhido aleatoriamente. V. Ex .. mesmo comentou 
que os seus dois suplentes estão preparados para bem representar o 
Estado de São PauJo. caso venham a substituí-lo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sem_dllvida alguma, as
sim como V. Ex• está preparado para representar o seu Eslado. 
Não estou colocando em dúvida essa questão. 

OS['. Jacques Silva- Muito obrigado. No passado, já exis
tiu essa fórmula, também para os vice-govemadores e os vice
presidentes da República. No entanto, o suplente assume o cargo 
pouquíssimas vezes; imagine V. &• se ele for eleito numa chapa: 
contrária à do titular- tenho a impressão de que. nesse caso, ele 
f' 1nca terá chance de assumir a função. V. Ex•reciama da falta de 
CClnbecimento da população com respeito ao suplente. É evidente 
que permanecendo aqui no Senado durante seis ou oito anos o Se
llador torna-se conhecido nacionalmente. Repentinamente, ele sai 
e entra o- seu suplente. É óbvio que este não é conhecido. como 
não o são oitenta por cento dos Senadores que irão- Chegar nesta 
Casa- provavelmente, V. Ex• não conhece alguns deles. Entretan
to. no seu estado. ele é conhecido. A escolha de um_ suplente, conw 
forrile disse o Senador Pedro T elx.eira, é feita ~mediante uma con
venção. Geralmente, é escolhida uma pessoa em condições de 
compor bem uma chapa, um líder, são co~;dera.dos váriOs fatores, 
V. Ex .. sabe 5ísso. Portanto, não vejo motivo para a preocupação 
de V. Ex&. Há poucos dias. assisti neste plenáriO a um discurso de 
V. Ex&-qUe deixou mal os suplentes. Naquele momento, não tive a 
oportunidade de aparteáwlo. No entanto, agora vejo que V. Ex• 
está indo muito além. apresentando um projeto nesse sentido. Te
nho até a impressão de que seria uma emenda constituciorial. pois 
é a Constituição que diz que o SeCador se:iá- eleito com dois su
plentes, disciplinando a matéria. Conforme já afJIDleii, o suplente 
pode ser desconhecido nacionalmente, mas ele é conhecido no seu 
Estado - e isso é o que importa. nO momento da eleição. A sua 
base é que vai elegê-lo, não só na convenção, mas também na cha
pa. pois. a-o votar no titular. está votando também no suplente. Se 
estabelecermos essa questão da forma que V. Ex• propõe está pro-
pondo, tenho certeza de que se vai criar um problema tenivel na 
escolha dos suplentes - será feita um:a OUtra eleição. E rodo contiw 
nuará estranho, do mesmo jeito! O suplente é eleito em Goiás, no 
Acre. na Babia ou em São Paulo, e não é conhecido no resto do 

Brasil- Vai se tomar conhecido quando chegar aqui. A preocupa
ção de V. Ex& continuará a mesma, ou seja, cbegar aqui uma pesw 
soa que ninguém conhece. Era apenas isso que gostaria de dizer. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Senador Jacques Silva, 
agradeço as reflex,.ões de V. Ex&. No entanto. gostaria de fazer a)w 
gumas ponderaçõeS. 

Em primeiro lugar, não é tão pouco usual o fato de o su
plente assumir o cargo. Para se ter uma idéia, em janeiro de 1995, 
presentemente, acredito que tenhamos - salvo engano meu - o 
maior número de suplentes que assumiram suas funções, pois, dos 
81 Senadores. há 20 que são suplentes. incluindo-se três que pode
riam estar assumindo e ainda não o fizeram: os suplentes dos Se
nadores Almir Gabriel. Mário Covas e José Eduardo, que o farão a 
qualquer momento, totalizando 20 -- praticamerite, um quarto dos 
membros do _Senado. 

-o S['. Jacques Silva- Isso está ocorrendo em conseqüência 
das últimas eleições. É uma prova de que o titular teve condições 
de ~ir para ser candidato a governador porque o seu substituto es- -
taria à altura. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Certo. Pelas previsões, a 
partir de fevereiro, se não houver qu-alquer alteração nas circunsw 
tâ.?cias presentes, teremos, pelo menos. oito suplentes aqui. 

Com respeito à preocupação de V. Ex& de haver uma pessoa 
eleita que não fosse do partido, o projeto cuida de um processo de 
eleição pelo qual será eleito o suplente daquela sigla, ou daquela 
coligação. 

Portanto. isto estaria respeitado. 
O Sr. Joaquim Beato- V. Ex•me permite um aparte?. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo o aparte a V. 

Ex•., Senador Joaquim Beato, com muita bonra. 
O Sr. Joaquim Beato- Agradeço a V. Ex•. Faço parte do 

clube dos suplentes e esse é um assunto que nos toca muito de per
to. Até agora, só coriheço duas formas de os suplentes chegarem 
ao Senado. A de 1986. quando havia as sublegendas, cada uma 
com três candidatos, e o poder pertenceria ao primeiro colocado 
em cada uma delas. Foram eleitos naquela ocasião os Senadores 
Camata e João Calmon. e nós ficamos com a suplência. mas tínha
mos lu,tado pela nossa eleição para o Senado. Colocados em se
gundo lugar, fomos o více-campeão, digamos assim. somos SUw 
plente. E a forma atual, em que, me pareceu. a escolha do suplente 
era deixada muito mais ao arbítrio do candidato. Não vejo muita 
semelhança entre as duas situações. O que V. Ex& propõe talvez 
seja uma alternativa entre essas dtjas, o que nos sugere uma ques
tão:1se o suplente vai ser eleito por eleiçãq direta, nanualmente ele 
vai er despesas; se pam a renovação de 213 houver seis candidatos 
só em um partido, teremos uma multiplicação de candidatos que 
irá aumentar a despesa com a campanha eleitoral. O detentor do 
poder é o Senador, o suplente não tem nenhum poder. A sua vinda 
para esta Casa depende do interesse político do tindar. ele não 
pode exigir ru discutir. Então, como- uma pessoa vai-se dispCJ" a 
assumir uma despesa com eleição- que não é pequena - para não 
deter o mínimo p:>der? A figura do suplente, como ela se dá. com 
a escolha quase arbitrária do candidato, representa bem o que ele 
é: dependerá em tudo da vontade do titular. Se vai gastar e ocor
rendo o sufrágio direto, ele não vai querer ser tão passivo e sujeito 
de nenhum poder. Precisamos pensar sobre este aspecto. porque 
ele adquirirá. um- poder político com os Yotõs diretos, mas não po-
derá ascender ao Senado a não ser na dependência dos interesses 
da C3ll'eira pessoal do titular. Foi o que nos ocorreu e estã acoote· 
cendo a uma OOa parte de nossos aluais titulares que vieram a par
tir da suplência. Por que uma pessoa seria levada a gastar numa 
campanha para, na realidade, não exercer nenhum poder em decor
rência dos votos, ou melhor. para que o seu poder ficasse na de-
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pendência total e arbitrária do tirular'? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Senador Joaquim Beato, 

V. Ex•. tem honrado o seu mandato de Senador. Tetlbo encontra
do nmita afinidade em todos os seus pronunciamentos. e. portanto, 
ê com muita tranqüilidade que respondo ao seu aparte. 

V. Ex• ponderou que não haveria tanto interesse em partici
par da eleição, até despendendo recursos, para ser apenas um su
plente. E o caso daqueles que, em sendo candidatos à supl~ncia, 
tanto contribuem fmanceiramente para que o titular seja eleito 
também não é algo para ser objeto de nossa reflexão? Temos que 
pensar nesse assunto, porque tem oconido muita análise sobre essa 
questão. Nem sempn: é esse o caso; tenho a convicção de que não 
é o caso de V. Ex•. e de meus suplentes, mas a imprensa tem regis
trado que tem havido casos assim, e eu sei que são exceções. 

O Sr. Joaquim Beato -V. Ex.• há. de convir que no nosso 
caso, em 1986, erámos candidatos ao Senado e não à suplência. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Certo. 
O Sr. Joaquim Beato - Claro que não tínhamos força. Se

guQdO ponto: os suplentes de hoje que gastam algum dinheiro fa
zem-no na certeza absoluta de que estarão auton:iatieame·nte eleitos 
com a eleição de seu titular. Entio, não estará disputando aleato
riamente com outros candidatos à suplência. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - A colocaçio de V. Ex' 
leva possiVelmente a uma sugestão que eu poderia incorporar a 
minha proposta. Voo pensar a respeito. 

Antigamente, o que existia era a sublegenda. O que estru 
propondo é a eleiç~o do suplente: mas pode surgir desse nosso diá
logo a possibilidade de que para a disputa da vaga do titular de
vam estar em igualdade de condições: aquele candidato que seria o 
titlt!'ar etos demais: e o primeiro será -o titular. 

O Sr-. Esperidião Amio - V. Ex;• está propondo a volta da 
sublegenda. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Niio é propriamente isso. 
mas esse diálogo tem o propósito de propiciar sugestões. 

A Sr-- Eva Blay- Permite-me V. Ex• um aparte, nobre Se
nador Eduardo Suplicy? 

O SR. EDU ARDO SUPLICY - Com muita honra. Sena· 
dora Eva Blay, agora titular, V. Ex• muito tem dignificado esta 
Casa com proposições e com uma luta em defe&a da mulher. 

A Sr' Eva Blay- Nobre. Senador EdllaÍdo Suplicy. agrade· 
ço a oportunidade. Recordo-me que, realmente, para conseguir ser 
indicada para Primeira Suplente eu me submeti à Convenção do 
meu 1Partido por voto diref:o. dentro da Convençio do Partido, e 
nãd foi fácil - foi extremamente difíciL O artigo dÕ V. Ex•, hoje 
publicado, intib.Jiado "Para que o Senado não seja fechado" levou
me a solicitar o aparte. Verifico, com muita satisfação. que sua 
proposição de agora, relativa aos suplentes, visa fortalecer o Sena
do. No entanto, em seu artigo de hoje, creio que, a propósito desse 
temor. em supondo uma fngilidade muito gmnde do Senado. V. 
Ex• considera que o Poder Executivo é que deveria garantir a exis
tência e a força do Senado. porque nes:se artigo V. Ex• diz que, de
pois de ter assumldo no domingo. o Presidente da República. na 
terça-feira. dois dias <iepois- agilidade que não creio seja própria 
de nenhum dos Partf'dos -, não indicou o titular para que repre
sentasse o Governo, aqui, no Senado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- O L!der do Governo. 
A Sr' Eva Blay - Exato, o L!der do Governo. Ora. se o Li· 

der do Governo é tão fundamental pan. a sobreviv8ncia do Sena
do, eu estranho muito que esta instimição seja tão frágil que tenha
mos agora que nos preocupar até com suplentes. Parece-me que 
V .Ex•. imbuído de bons propósitos, está s:e antecipando a supostas 
criticas ao Presidente da República, que não as merece neste mo
mento- ai está a população e a impmu:a para coofumar o qne es-

tou dizendo. A cobrança que está s:endo feita do Senado parte dos 
Senadores ou de um grupo de Senadores. não do Presidente da Re· 
pública. E não é O Presidente da República que vai fortalecer o Se~ 
nado. Ao contrário, nós exigimos de Sua Excelência o res:peiio às: 
suas atribuições de Executivo, porque o Legislativo tem o seu pa
pel muito claro e dêfmido e detém força suficiente. inclusive para 
acatar oo não a proposta que V .Ex• está fazendo oeste momento. 
Muito obrigada. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Senadora Eva Blay. agra· 
deço a atenção de _v .Ex• por ter refletido sobre o artigo. Como Se
nador da Oposição, estru pensando na ação política de coordena
ção. O Senador Marco _Maciel, quando era Líder do Governo Col
Ior. e o Senador Pedro Simon, quando era Líder do Governo lta
matFrancO, agiam com muita atenção sobre o que oconia aqui oo 
plenário, sabiam quem estava saindo e quem estava entrando. 

A Sr" Eva Blay- Senador. V.Ex' não esperou quarenta e 
oito horas. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Hoje já é dia 10, e vota
mos ess:a matéria na semana passada. Em um dia muitas coisas po
dem acontecer. Em questão de segundos, ocorre um terremoto e 
são destruidos edi.ficios. Hoje é dia 10 de janeiro, e ainda não vi 
acontecer a reforma agrária. 

O Senador Racbid Saldanha Derzi já estava até achando que 
- poderia ficar t:ranqüilo, porque já se passaram dez dias e o Pres:i~ 
dente Fernando Henrique Cardoso não mencionou a reforma agrá
ria no seu discurso de posse. O Senador José Eduardo Andrade 
Vieira diss:e que vai fazer uma reforma agrária - o Senador Rachid 
Saldanha Derzi quer cobrar, eu também vou cobrar. 

Dez dias são passados e ainda não foram adotadas medidas 
efetivas de combate à fome e i miséria. O Presidente da RepUblica 
deve estar atento a isso, bem como seu Vire-PreSidente, Marco 
Maciel 

O Sr. Aureo MeDo- Permite V .Ex•um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita honra. Sena· 

dor Auréo Mello. 
O Sr. Aureo Mello -Senador Eduanlo Suplicy. ainda ago

ra. pelas minhas contas, estávamos vendo nada menos: que nove 
suplentes investidos na função de Senador. 

Ó SR. EDUARDO SUPLICY -São dezessete. mas ainda 
faltam três: os suplentes: dos: Senadores Almir Gabriel, Mário Co-
vas e José Eduardo. Gos_taria de as_~_inalar que na semana passada 
conversei com a Senadot:a Eva Blay. suplente do Senador Fernan
do Henrique Cardoso, sobre o nosso outro_ representante de São 
Paulo. o suplente do Senador Mário Covas. Joaquim dos Sentas 
Andrade. uma vez que o primeiro suplente, Marcos Mendonça, as
sumiu a Secretaria de Cultura e renunciou à primeira suplência. A 
Senadora Eva Blay informou-me que ele estava se recuperando de 
um infarto. Telefonei para Joaquim dos Santos Andrade e lhe falei 
da importância de ele assumir. seja nõ interesse do Estado de São 
Paulo.~ no interesse do fortalecimeD!o do Senado. Sugeri inclu
sive que o Presidente Humberto Lucena coloque à disposição do 
Senador Joaquim dos Santos Andrade:' toda a assistência médica 
necessária:., uma vez que está em convalescença, recuperando-se de 
uma siruação 'delicada. Gostaria de assinalar esse fato, porque te
nho por qualquer dos _S~s. inclusive pDI' Joaquim dos Santos 
Andrade e V .Ex•. um grande respeito. 

O Sr. Aureo MeDo- Como eu disse, V.Ex• está diante de 
uma Assembléia composta de uma grande porcentagem de suplen
tes. Ontem mesmo, antes de V .Ex• apresentar o projeto, uma te· 
pórter~do jornal A Critica, de Manaus, telefonava-me para pedir 
opinião sobre o projeto de V .Ex•. c eu dei, por telefone, minha 
opinião. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- A critica é rápida. 
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O Sr. Aureo MeU o - A critica exercida. no mais perleito 
sentido. Eu diria que seria a orgaciza.ção espeta.cular do Partido de 
V .Ex•. o glorioso PT, que sabe muito bem o que vai acontecer no 
dia seguinte. Mas o que quero dizer a V .Ex•, ao apresentar este 
projeto à Casa. principalmente no dia de boje, é como se estivesse 
falando em corda em casa de enforcado, levando em consideração 
que imediatamente os suplentes se assanharam e foram logo apar~ 
tear V.Ex• para ponderar e trazer contribuição A sua proposição. 
No meu caso, quando vim como suplente a primeira vez.- disp.Itei 
juntamente com o Senador Fábio Lucena e com o Senador Leopol~ 
do Peres a titularidade do Senado. Aconteceu que, pela p:>pUlari~ 
dade. o Senador Fábio Lucena foi eleito, o Senador Leopoldo Pe
res venceu-me e passou a ser o primeiro Suplente. Eu fiquei como 
segund_o e último suplente. Posteriormente, já em OOtra eleição, a 
convenção do partido. ao invés de aceitar o lançamento de três 
candidatos. ponderou decisivam:ente. que sena eu o úniCo suplente 
do Senador Fábio Lucena. Em qualquer evenblalidade, eu assumi
ria a titularidade do Senado. Tivemos a infelicidade de perdermos 
aquele grande Senador, e eu assumi, há mais de 7 anos, a plenitude 
da função de Senador. O que eu queria ponderar a V .Ex•, com o 
maior respeito, com a grande admiração que dev-oto a V.Ex•, uma 
figura extraordinária deste Congresso, é que o suplente, ao que me 
parece e de acordo com as combinações partidárias e de lideran
ças, é quase um: alter ego do Senador. O suplente tem que ser uma 
pessoa de absoluta confl.ança do Senador. No momento em que as
sume o Senado, ele está, por assim dizer, continuando a presença 
do Senador. Por i&so o Senador tem que escolher o seu suplente, 
da mesma maneira que o Presidente da República esColhe o seu 
vice entre pessoas de sua absoluta confiança. Ele não pode concor
dar com a direção partidária que o seu suplente venha a ser um ini
migo, porque, assim sendo, esse suplente providenciará para que 
situações ãs maiS adversas possam acontecer com o titular. Diz o 
Senador Odacir que até mesmo uma bala perdida. O Senador tem 
que ter, no seu suplente, a projeçio da sua inâividualidade, tem 
que ter, no seu suplente, um amigo, um coofidente, como o Presi
dente tem que ter, no seu vice, a sua própria pessoa,- nO caSo de um 
investimeniO. Estoo fazendo essas obsenrações a V .Ex• diante da 
importância do projeiO que V .Ex• está apresentando. O suplente é, 
por assim dizer, a cópia fiel do Senador. Particularmente. quando 
assumi, procurei fazer como Se fosse o próprio Fábio Lucena que 
estivesse aqui, procurei seguir-lhe a trilha magnífica. Muito obri
gado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço as ponderações 
do Senador Aureo Mello. Há muito que levar em conta nessa argu
mentação sobre a afinidade do titular com seu suplente. mas acre
dito que, com a eleição dentro do partido ou da sua coligação, a 
tendência é de haver a afinidade. 

O Sr. Josapbat Marinho - Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço C5 Senador Josapbat 

Marinho, com muita honra. 
O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Eduanio Supli· 

cy, neste momento não voU aderir a sU'"a tese neni-inipugná:...}a. Voo 
tentar alargar o âmbito do debate. Tenho a impressão de que o pro
pósito fundamental de V. Ex• é resguardar a maior repre
sentatividade do suplente com a eleição. Creio que a essência é 
essa. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Exatamente. 
O Sr. Josaphat Marinho - Ora. se é pam êar mais repte· 

sentatividade através do voto, parece que nesse caso se deve asse
gurar a eleição daquele que, em qualquer partido, obtenha a maior 
votação como suplente. O suplente desvincular-se-ia do partido e 
vincular-se-ia ao voto majoritário obtido entre os suplentes, inde

. pendente~ente de legenda. A~nte neste pormenor, qUe também 

parece que deva entrar no debate. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Vou concluir, Sr. Presi

dente, já que o meu tempo está esgotado, e o propósito é a conti
nuidade dessa discussão em fevereiro. 

Concluindó,.gostaria de dizer que a idéia é de que o Stlplen
te_ venha a representar os eleitores e não propriamente o titular. 
Representando, portanto. os eleitores e não propriamente o parti
do. ele tem que ter, sobretudo, a confiança da população. 

Agradeço os apartes feitos e àqueles que iriam apartear, Se
nadores Odacir Soares e Jarbas Passarinhó. Mas voo. atender ao 
apelo da Mesa, uma vez que a proposta já foi muito bem discutida. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. 
O SR. JÚLIO CAMPOS - Sr. Presidente. peço a palavra 

para uma comunicação inadiável 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra 

ó nobre l., Secretário, Senador Júlio Campos. 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PfL.Mf. Para uma comunica

ção. Sem revisão do orndor.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, nos últimos dias, estamos sendo alvo de inúmeras notícias re~ 
lacionadas com a administração desta Casa.. inclusive sobre assun~ 
tos administrntivos internos. cabendo portanto um esclareçimento 
a este Plenário. · 

No dia de hoje, vários veículos da imprensa brasileira noti
ciaram que o Senador Júlio Campos. I' Secretário do Senado Fe
deral. mandou retirar as cadeiras do setor de imprensa desta Casa 
por perseguição à imprenSa nacionaL "Jornalistas são alvo de 
Campos" é a notícia que se dá. no sentido de que estamos nos vín
gando da imprensa nacional. Não é verdade, Sr. Presidente!· 

Hoje mesmo fui acordado. em Cuiabá. por uma rádio de 
Porto Alegre que queria uma entrevista a respeito deste assunto, 
sobre o qual não tinha ainda qualquer conhecimento. · 

Lamentavelmente temos que interromper a sessão do Sena
do, com tanto trabalho de importância para o País.. para esclarecer 
esse fato. 

No dia 8 de junho de 1994. a Dr' Estela Maris de Souza 
Moscoso. Diretora do Patrimônio do Senado Federal. fazendo Je. 
vantamento dos bens imóveis deste reciniO, detectou que 63 pol
tronas ,que compi)em o plenário, -õ setor de impreilsa e a thOuna de 
honra desta Casa estavam com defeitos, tais como braço quebrado, 
couro rasgado e movimem.ação defeituosa. Ela solicitou ao Setor 
de Engenharia a contratação do setviço de maDLJtenção desse equi
pamento. 

Depois de um lc:mgo caminho. que são os processos para a 
contratação de qualquer serviço nesta Casa. no dia 6 de dezembro 
último. o Diretor.{leral da Casa. Dr. Manoel Vilela Magalhães, 
homologou a tomada de preço refenmte à refonna de cadeiras fi
xas, revestimentos em cot.no, na cor azul, para o plenário do Sena
do Federal a fim de que, no periodo de recesso, previsto para dia 
15 de dezembro último. fossem feitas todas as reformas necessá
rias A conservação do pa!rimônio público. As reformas seriam fei
tas em três dias e, no dia 1° de fevereirO, tudo estaria funcionando 
normalmente para receber os novos Senadores. 

Foi assinado o contraiO com a fuma ganhadora da licitação, 
e, nesse fmal de semaoa, a fnma contratada veio ao plenário e co
meçou a execuçio do setviço. Não -sabia que ia CaUsar tanta polê
mica neste País essa reforma das cadeiras, pois a imprensa deu- lhe 
um destaque como se fosse um assunto de prestígiO- até intemaciO
nal, de "alta relevância". 

Esse é um assunto administnttivo tão pequeno que não cbe
gt\ ao conhecimen10 do 1° Secretário-ou do Presidente desta Casa. 
E assunto rotineiro da administração intema., em que o Diretor de 
Património e o Diretor-Geral contratam uma fuma para prestar 
esse tipo de serviço, e o fazem cumprindo a detel1l1Íriã.Ção regi-
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mental desla Casa. Ele não ""'ller a autorizaçio ou o conhecimen
to de qualquer dos membros da Mesa Diietora pua sua oxecuçio. 

Hoje vejo que, infelizmente. a impreosa deu laDto destaque 
a esse fato. como se fosse nossa inlençlo prejudicar o seu trabalho. 
É lamenlável que esse fato tenha oconido e eu peço desculpas ao 
Co~ de Imprensa no Senado, que sempre maoaeve um amplo 
dWogo comsco. O Presidente do referido comi~. o Jomali.sta Ru
bens Azevedo, foi sempre muito bem alelldido e em pmzo hábil 
sempre que procurou a Presid&x:ia ou a Diretoria..Gera.l pam resol
ver problemas relacionados a sua funçio. 

Nilo sabia que consertar cadeiras, zelar pelo palrimôoio p!
blico 6 perseguir a impte!lSa que~ dá cobet1Ura no Senado FederaL 
Eu lamento profundamente que o fato do zelar pelo petrimôoio do 
Senado seja assim considerado pelos jornalistas que cobrem esta 
Casa. 

Tenho certeza absoluta de que, nas ptÓximas horas, tudo 
será esclarecido; em seguida. o serviço t.eni que ser feito na tribuna 
de homa e em algumas cadeiias aqui DO plenúio do Senado Fedoral 

É triste termos que paralisar a sessão do Seuado pua pres
t.annos um esclarecimento sobre uma notícia Que saiu erii todos os 
6rgios nacionais como se fosse um ••escarcéu11,como dizemos nós, 
os matO-grossenses. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tendo em 
vista o prommciamento que acaba de ser feito pelo Sr. 1 o Secretá
rio, a Presidência esclarece a S. Ex•, aos cl.emais me~ da Mesa 
e ao Plenário que, ontem. lamb6m foi igualmente sutpree~~dida 
com as observações quanto à refonna que se começou a fazer DI 

Tribuna~ Tmprc!h<:3 deste plenário. 
O nobre Senador Eduardo Suplicy, Líder do PT, quando 

ocupava a ttibuna da Casa. solicitou à Mesa que convidássemo& os 
seohaes jornalistas pua, provisoriam<ote, OOJparem a Trilmla de 
Honm c, de imediato, S. Ex• foi atendido. Olamei o Sr. Diretor
Geilli ao plenário e pedi-lhe que JrOCillliSSO os senhores jornalis
tas, DO Co~ de J.mpreosa, pua dar-lhes os devidos esclareci
mentos, o que ocoaeu imediatamente. 

Mais tarde, no nosso gabinete, recebemos uma cartâ assina
da pelo jornalista Rubem Azevedo, PresideDie do Comi~ de Im
prensa do Senado Fedeilli, que, ao declarar-se lamb6m surpteso 
ca:n o que ocorrera, estranhava o acontecim.eJ]lo e, mais ainda, o 
fato de não ter tido coohecimenlo pn!vio daquela refcxma. Hoje, 
essa carta obteve uma resposta da Presid&J.cia. na qual fiz sentir 
que o Presidente. toda a Mesa Diretoia e os Srs. Senadores sempre 
deram todo o apoio e prestigio ao Comi~ de J":mpreJ!sa do Senado 
Fedeilli, como Dio poderia deixar de f~lo, inclusive pelo pspel 
que a imprensa desempenha DO regime democn\tico, restaurado DO 

País depois de uma luta DI qual todos n6s tomamos parte, com a 
sociedade civil brasileira. 

Terminei. nobre Senado< Júlio Campos, eroioeDie 1• Soa"O
Iário, fazendo justiça a V. Ex', dizendo, DI Ioinha resposta ao Pre
sidente do .Comi~ de Imprensa, que V. Ex' não tinha tomado qual
quer iniciluiva, CO!JlD Toi publicado pelos jornais de Brasilia. DO 

sentido de qualquer retaliação A imprensa brasileira, até porque 
isso não seria comperivel com a fonnaçio de homem p!blico de 
v. Ex.' 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente. peço a 
palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex' a 
palavra. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB-1'1!. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão do o:rn.dor.)- Sr. Presidente, sn 
e Srs. Senadores, o Exm• Sr. Minislro da Justiça, Nelson Jobim, 
em eotrevisla dada à Rede Globo domingo passado, à noite, msni
festou a. fliDle decisão de acionar, por todos os meios, os ins.tru-

memos policiais e os 6rgios de JUstiça. visando coibir inominável 
viol!!ncia perpetrada contra uma das instituições que mais comove 
a todos n6s brasileiros, que ganhou manchetes internacionais: uma 
orquestra de meninos descalços, que tem na sua programação mú
sica clássica, música popular, que estio demonstrando o quanto 
vale o povo, desde que lhe dêem ensejo. 

Esses meninos músicos de São Caetano, que compõem a 
Orquestra Sinfôoica de Silo Caetano, no ag=te de PertuUDbuco, 
sob a reg&icia do Maeslro Mozart. começaram do nada. começa
iam de uma idéia, de um esforço, de uma semente lançada. E no 
momento em que se projetam nacional e internacionalmente. reçc.. 

bem o qua? A repreúlia dos que não oooslroem, dos que Dio que
rem o povo sendo valorizado; são vítimas da inveja, do ciúme. E 6 
a isso que o Ministro da Justiça se comprometeu, perante a Naçio 
brasileira, através de uma mde de televisão: a dar um basta a essa 
situaçio de violência, pa.n. comprovar que não é apenas a popJ.la
çio do Rio de Janeiro que víve atemorizada e que merece a-inter
vençio dos órgios competentes e, se necessário, a~ das Forças 
Armadas, como foi o caso do Rio de Janeiro. 

Por isso venho aqui louvar o gesto do Ministro da Justiça, 
assim como do Governo do Estado de Pernambuco, Governo Mi
guel Ames, pelo seu Secretário de Cultura, Ariano Suassuoa, e do 
Secmtmio de Segu.nmça Pública. cuja policia estadual, incentivada 
pelo Sr. Minislro da Justiça, eslá prosseguindo intensamente as in
vestigações. O que nós espenuitos 6 que o ateDiado a integrmtes 
da Orquestra Sinf&ica de Meninos de São Caelaoo, essa violência 
seja realmente apurada e os seus responsáveis, punidos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 

palavra à Senadora Eva Blay. (Pausa.) 
S. Ex" declina de palavra. 
Concedo a palavra ao Seoad<r Pedro Simon. (Pausa.) 
S. Ex" declina da palavra. 
A Presidência infonoa ao Plenário que, depois de ausculw 

os Srs. Lideres, na maohil de hoje - com e•eeçilo do nobre Líder 
Epitácio Cafeteira, que teve posição dife~nl:e -,- decidiu que a 
apreciação das indicações do autoridades, isto 6, do Sr. Presidente 
do !lanço Central, Pêo;io Arida; do Sr. Diretor do Banco Central, 
Francisco Lupes; dos senhores membros do CADE - Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica; do Sr. Ministro do TST e de 
mais de uma dezena de embaixadaes, será feita amanhã, pelo Se
nado Federal. Essa decisão foi tomada, tendo em vista a mobiliza~ 
ção feita juDio a todos os Srs. Senadores e a infonoação do que 
hoje à noite e amaohi, pela maohil, estaJão chegando vários Sn. 
Sena~ a Brasília, atendendo ao chamamento da Presidência e 
das Lideranças, para as sessões Ordinárias e extraordinárias da se
mana em curso. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela otdem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex' a 
palavra. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do omdor.)- Sr. PresideDie, citado oomioalmerte por 
V. Ex', quero esclarecer 1 Casa o meu P'sicionamento, que ~o po
siciooamcnto do meu Partido. Não se trata de uma colocação iso
lada. O que boje ponderei na reunião dos Lideres 6 que deverla
mos ter, ao iniciar a vOIJIÇio, pelo menos SS Sn. Senadores, e j! 
temos 57. Eo dizia. ainda. que essa !lla1W, que t= sido tratada 
pela imprensa com grande destaque, não tem por que não ser vota
da na hora em que temos já esse qUorum de 57 Senadores. Espe
rar pua amaohi, quando talvez haja 70 Senadores, criará uma si
lllaçio até de coostraDgimeoto para o Senado, parecendo mesmo 
que esta Casa foi obrigada a vir para votar. A meu juíro, esli ha-
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vendo uma presença espontânea, e votar boje essa matéria engran
dece a Câma111 Alia do Parlamento. Aguardar para amanhi, o Se
nado vai apresentar uma feição que não é a verdadeira desta Casa. 

Então. já que temos número e podemos votar- e o PPR tem 
vindo aqui para isso -. que votemos. Temos boje 57 SeiWioles e, 
amanhã, não tenha dúvida de que a imprensa nió fará justiça se
quer a V. Ex•, que se tem empenhado para votar a ma.t&ia. Mas. já 
com esse quorum, a Mesa não colocar em votação, receio até pelo 
nome de V. Ex •, que pode ser novamente alvo das mesmas recla
mações. 

Assim. peço a V. Ex• que intelTOIDpa a sessão por cinco mi
nutos. V amos reunir os Líderes e disrotir, com essa presença no 
Senado, para saber se votamos ou não a matéria, porque não po<ie. 
mos passar para o povo a idéia de que vamos votar sob pressio. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - En queria 
apenas dizer ao nobre Lider Epitácio Cafeteira que, quando flZ re
ferência a S. Ex•. na verdade eu não pcxleria inclui-lo entre aqueles 
que, na reunião que fiz com as Lideranças, por expressiva maioria, 
deliberaram. com a minha presença. que a votaçio deveria ser 
amanbi., a partir das 15b, em atenção aos Senadores que estavam 
chegando a Brasília. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Sr. P=idente, peço a pala
vra como Líder do PP. em exercicio. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex' a 
palavn. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP-DF. Como Lider. Prumm
cia o seguinte diSCl,lroo.)- Sr. Presidente, eu gostaria apenas de ex
plicar que, na reunião boje, realizada com as Lideranças de todos 
os Partidos. inclusive com as presenças do Senadores Elcio Alva
res, pelo PFL, Epiticio Cafeteiia. Mauro Benevides, Eduardo Su
plicy. assentou-se, num acordo de Lideranças, que a v daÇão seria 
amanhã. Nio haveria nenhum problema de volar hoje a matéria, 
mas bouve um acordo de Lideranças. Ou se rcspeita acordo de Li
deranças nesta Casa ou não me reúno mais com os Líderes pam fa
zer acordo que o Plenário desfaz; ou os homens realmente rom
premo que pactuaram. oo então V. Ex' não convide mais· as Lide
ranças para acordo não respeitados. A meu ver. o acordo tem que 
prevalecer. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. P=idente, peço a pala-
vra para con~itar. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex' a 
palavra. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para contraditar. 
Sem revisio do orador.)- Sr. P=idente, anles de anunciar o IJl<U 

ponto de viSla. eu gostaria de fazer um apelo ao Senador Pedro 
Teixeira no sentido de que não coloque a queStão dessa fonna. Se 
é realizada uma reunião de Líderes. na terça-feira de manhi, bi 
certa expectativa. Nada mais justo do que, constatada uma situa
ção diferente daquela esperada. que seja pedida, em respeito aos 
Líderes, como o foi pelo Senador Epitácio Cafe~ a suspensão 
da sessão por cinco minutos. como já ocorreu diversas vezes. Isso 
para que os Lideres, dia.nte da nova sihlação, conftmlem oo retifi
quem a posição que asSilttiiram boje de manhã. V ale dizer que nio 
há absolutamente nenhuma desautorização aos Líderes. Pelo con
trário. O Colégio de Líderes esti sendo, neste momento, valori:m
do pela proposla que o meu Partido, po< intennédio do Senador 
Epiticio Cafeteiia. api-esentou. 

Contudo, cabe ao Presidente e aos próprios Lideres aqui se 
manifestarem. Se não quiserem fazer a reunião, seria bom nem 
mais discutir o assunto boje. Mas quero também dizer que flZ um 
modesto e devido esforço pessoal. na semana passada. para aqui 
eslar. Fiz uma viagem de cariter pessoal com minha famllia. <llo
guei na quinta-feira de manhã de uma viagem ao exterior, Confor-

me requeri i Mesa e tomei conhecimento do impasse que estava 
ocorrendo no Senado FederaL Vim para Brasília, como é do meu 
dever e, desde o primeiro momentO em- que usei a tribuna desta 
Casa. fi-lo para dizer que nio tinha comprom.isso de votar a favor 
_ou contra, mas quç: eu lutaria sempre contra a omisslo, sempre 
ccotra a falta de quorum. Entio. estive aqui na quinta-feira à tar
de, porque eu nio conseguiria chegar na quinta de manhi; nio te
nho o compromisso de votar a favor ru contra, mas tenho o com
promisso moral perante mim mesmo, pemnte os meus eleita:es e 
perante as pessoas que me collheccm de estar presente neste plená
rio. E. hoje. vejo com satisfação que a Casa está tendo a atitude 
que defendo para o Senado, que é a presença, enio está tendo essa 
presença sob o guantc de ningu~ se alguém vai retimrMse na 
hora da volaçio, o problema é de cada um. é do seu direito, faz 
parte do processo legislativo. 

O Sr. Melra Filho- Permite-me V. Ex.• um aparte? 
O SR. ESPERIDIÃO AMJN- OUço V. Ex' com prazer. 
O Sr. Moira FDbo- Eu gost.aria de dizer apenas que, inde

pendente de qualquer acordo de Liderança, é nosso dever eslarmos 
aqui para votar. 

O SR. ESPERIDIÃO AMJN - E se V. Ex' me permite, 
terça-feira é dia de seisio delibentiva; é, nesse caso, que quero di
zer que nenhum Lider tem o direito de suspender o Regimento; 
terça-feira é dia de sessio deliberativa. S. Ex .. nos convocou por te
legrama para os dias 10, 11 e 12; bi 57 ou mais Senadores na 
Casa; então, nio estou pedindo para revogar aqu~ no plenário, a 
deliberação dos Líderes, o que até se poderia pedir. No entanto, a 
proposta que respeita o que foi dito boje de manhã é que haja uma 
interrupção po< S minutos. E os Lfderes digam. agora mesmo, se 
querem a votação para amanhiL Mas o PPR quer votar boje. Se vai 
volar sim ou nio, é problema de consci€ncia dos nossos compa
nheiros. Mas queremos votar boje, porque boje é dia de sessio le
gisla!iva e é do nosso dever. Nio é porque estamos com medo de 
ninguém. nem do Governo. nem estamos acreditando no camaval 
que se faz sobro o Banco Central. É do nosso dever, s6 po< isso. 

O Presidente do Banco Cenli81 esti li trabalhando. Nio é 
preciso que Governallor nenhum estimule o confronto com o Se
nado. Esse tipo de bazófiA passa po< chna do Senado? Jlí passoo. E 
pode, Ílí esti respondendo, tem outro preposto. A indicação do 
nome do P=idente do Banco Cenli81 poderia ter sido volada aqui 
no dia 14 de dezembro, uma quarla-feira, se o Senador Fernando 
Hemi.que Cardoso oio tivesse ocupado, como ocu.pco. com bri
lhantismo, o dia 14 para fazer o seu discwso de despedida, num 
dia de sessio de gala. Essa indicação poderia ter sido volada no 
dia 20 e ter cO!Ilado com os vo10sdo P=ídente da República e do 
Vie&-!'=idente da República, então Senadores que tinham a olxi
gaçio de eslar aqui para volar. Como eu tenho obrigação, eles 
também tinham. 

POttaDto. o PPR quer volar e pede para nio quelmorenl o 
trato dos Uderes; pede que os Lideres se pronunciem. porque o 
nosso j6. faloo: qu~mos votar. E respeitaremos. é claro, a vontade 
da maioria. 

O Sr. Jarbas p...,.rinho- Permite-me V. Ex' um aparte? 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Nio posso deixar de ouvir 

o nosso Uder, sob todos os títulos, Senador Jubas Passarinho. 
O Sr. Jarbaa Passarinho -Olxigado a V. Ex' pela gentile

za da condecoração. Mas o meu desejo ao lhe pedir este aparte, 
querido P=idente do meu Partido, é mais viSando A continuação 
do aparte que a nobre Senadora Eva Blay deu ao Senador Eduardo 
Suplicy. Hoje, pela manhã. abri o Jornal do Brasil e fiquei eslar· 
recido quando veriftqUei., abaixo do artigo do Vetfssimo sobre os 
seios da Sr' Martinne Carol, o titulo do artigo de nosso Senador 
por São Paulo: ''Para que o Senado não seja fechado". Acbei logo 
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que eu deveria assumir a responsabilidade de seguir a orientação 
dessa diretriz que viesse. Para que o Senado não seja fechado, que 
devo fazer eu? Fui lê-lo, meu Senador, e verifiquei..:.. eU pediria ao 
nobre Senador que tivesse a paciência de entender a minha maniR 
festaçào, porque estou me despedindo desta Casa depois de !lês 
mandatos - que vivemos aqui uriia situação exlremamente feliz, 
nos momenlDs mais dif'J.Ceis da República contemporânea. Os de
bates que nós tínhamos aqui, com a chamada Safra de 74,. que me 
coube enfrentá-la como Líder de Governo, foram sempre levados 
na maior veemência verbal, sem nenhum tipo de ofensa pessoal, o 
que transformou Paulo Brossard. Franco Montoro, Roberto SabJr
nino e t.antós outros em meus amigos pessoais. Neles incluo até o 
Senador Itamar Franco, que não era muito de deba"' na questão de 
disrurso, mas o era deliberadamente em questões de ordem. Ora. o 
que entendo, nobre Senador Esperidião Anún, quaildo leio esta de
claração do nosso ilustn: colega - sou testemu.nha e todos o somos 
de que S. Ex• tem aqui recebido sempre a atenção de todos nós-, 
o nobre Senador coloca-se numa posição de censor do Senado e 
censor de uma maneira que não deveria ser objeto. Peço desculpas 
a S. Ex• através de V. Ex&, já que velho gosta de dar conselhos, 
mas isso que está escrito no ]Ornal transformado em tim discurso 
feito nesta Casa, é digno de meu aplauso. Mas não posso dizer o 
mesmo de um artigo-plblicado em jornal, onde se lê: ''FaJtoo em
penho e coordenação no fato de que, na quarta e quinta-feiras-pas
sada. estavam presentes na Casa apenas 56 e 53 Senadores, respec
tivamente, tendo votado apenas 40 e 39. Ora, em sendo 81, onde 
estavam oS demais.?'' Isso perguntado Do plenário, Do meu enten
der, é absolutamen"' correto. Enlretanto, publicado n6 jornal por 
um Senador que tem recebido da imprensa a cara.clerizaçã.o de ser 
o bunker da honestidade e tem sido o monopolista na execução 
dos deveres parlamentares. atingiu-me. Como Seinpl'i th.-e-com S. 
Ex• o mellior relacionamenlO, não pude esperar e pedi o aparte a 
v. Ex', Senador Esperidião AmiD, pois eStá ti-atando de matma 
aflm. Onteni, em apãrte aO Seruiôor Pedro Teixcim, s81ienteí que o 
nosso colega Alfledo Campos, que está sendo objeto de um trata
mento que considero não apenas deselegante, mas insul.bJOso e in
juriador, deseja que a Câmara vote. S. Ex• não condiciooa a a~ 
var a anistia, apenas quer que a Câmara vote:. E ninguém pCrguDta 
por que a Câmara condiciona a vota.çio da anistia à votação do sa
lário n::ún.imo. Esta é a observação que faço. Quando votamos aqui 
a anistia- V. Ex• não estava presente, Senador Esperidião Amin, e 
nosso líder se retirou por uma questão ética -. não houve votação 
nominal. mas sim votação simbólica, embora tenha -SidO Um proje
to apresentado pelos líderes. E o único Uder que se levanr.oo para 
dizer que estava contra foi o Senador Eduardo Suplicy. No outro 
dia, s;Uu no joma1 a relação de todos que estavani preSentes, conio 
se fosse votação nominal Houve aprovação sim, inas não foi uma. 
votação nominal. O próprio Senador Eduardo Suplicy af= no 
ftnal do seu artigo: "Se não o fizermos, vamos ler mais cartas pe
dindo que o Senado seja fechado". Ora, quem é que vai mandar 
carta para fechar o Senado, Senadoi1 Se aquela ditadura que vive
mos, que eu chamei de suave regime autoritário, não fechou o Se~ 
nado, fez recesso num momento e no outro o reabriu, não vai ser 
carta de eleitor, que está completamente ooncbJzido por uma orien
tação da imprensa, que leva a essa impressão de que aqui e~em 
os puros e os impuros, os vagabundos e os trabalhadores. E uma 
pena que, no flm de um mandato da minha vida parlamentar, eu te
nha que me dirigir deste modo a esta Casa.. Permita V. Ex• que eu 
me desculpe pelo aparte. (Palmas.) 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Senador Jarl>as Passarinho, 
longe de desculpar. quero também aplaudir o seu aparte, porque 
ele vem ao- encontro do ceme do que eu estou aqui abotdandp. 

Quero que esta votaçio. se os Líderes Concordarem, ocmra 

boje. para mostrar que o senado, altaneiram.ente, altivamente, tem 
na sua alma marcada esta qualidade, ou seja: o Senado, de acordo 
com a sua tradição, com os seus defeitos, sim. mas com as suas 
virtudes e, acima tudo, com a sua misSãO cOnstitUcional, cumpre c 
seu papel. 

Prestando uma homenagem a V. Ex•, Senador Humberto 
Lucena, que me telefonou, IWm gesto de exaçi.o. gostaria de dizer 
que o quorom de hoje é o do Senado Federal~ amanhã, o quorum 
será o da censura. Dir-se-á que o quorum de amanhã foi tangido, 
e este aqui é o quorum do Senado Federal, votando-se a favor oo 
contra a indicação do Sr. Pérsio Arida. 

Por isso, transformo o meu pedido num apelo, pam que se
jam ouvidos os Uderes. Desejo deixar claro que desejo que os lí
deres expressem as suas idéias. O Líder do PPR, meu Partido, já se 
pronunciou~ estou aqui ''chovendo no molbadd', procurando sensi
bilizar os Líderes dos demais Partidos, para que, se possível, di
gam que conconiam com tal indicação ou, do contrário, digam 
porque não concordam. 

A votação deve ocorrer boje. P.:á algum prejJizo de a vota
ção se realizar boje? Se não se alcançar o qUorum, haverá alguma 
desonra? Então, vaiDQS votar hoje, pois hoje é_o dia. 

Isso me faz lembrar a cena mais comovente que a minha 
vida pública me permitiu assistir, que ocorreu na enchente de 
1983, na cidade de Blumenau. Uma senhora estava à porta de uma 
loja fechada pela enchente, e o repJrter perguntou-lhe o que ela fa
zia ali. Ela disse que tinha ido àquele local para pagar a sua presta
ção;o repórter perguntou·-lhe se ela não estava vendo que a 'cidade 
estava inundada. A senhora respondeu: "O dia do pagamento é 
hoje". No fim, acabaram chomndo a mulher, o repórter e. feliz
mente, o câmera não desligou a máquina, fllmando a cena dos 
pmntos da mulher e do repórter, porque o dia era aquele_ 

Portanto, Srs.. Senadores, votar não é favor. V amos votar. 
O Sr. Ronan Tito- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço o nobre Senador Ro

nan Tito. 
O Si'- Rooan Tito - Nobre Senador Esperidião Amin, ciufrO 

dia, um Ministro deste- Governo declirou que o diálogo com o 
Congresso seria um pouco diferente, porque ia ser instalada a "mi
diocracia". E a ninidiocracia" foi instalada, ou seja, o governo da 
mídia. Semana passada, quando me ausentei por motivo de via
gem, li nos jornais que tínhamos que aprovar o nome do Sr. Pérsio 
Arida e_ que era uma chantagem não aprová-lo. Entretanto, ontem 
pude assiW, pela televisão, A notícia de que o Sr. Pérsio Arida só 
entregou o cargo de I'Iesiden"' do BNDES on"'ID- De que adianta
va votar seu nome anteontem? Porque a mídia fez essa carga toda 
no sentido de ter o Senado que votar, que é chantagem não votai, 
quando o Sr. Pérsio Arida s6 poderá, com muito favor, tomar pos
se boje, no máximo amanhã? Não poderia antes disso, pois ainda 
ontem era Presidente do BNDES. Nesse momento, entram aqueles 
democratas de fachada, que se aproveitam para jogar pedra no 
Congresso- Nacional; neste instante, no Senado da República. As
sim sendo, se somente ootem ocorreu a transmissão do cargo do 
Sr. Pérsio Arida para o Sr. Edmar Bac:ba, no BNDES, de que 
adiantava aprovar, antes, o nome do Sr. Pérsio Arida? Desculpem
me, mas chantagem são os outros que estio fazendo. Agradeço a 
V.Exa 

O SR- ESPERIDIÃO AMIN - Senador Ronan Tito, coo: 
cardo com o espírito Com o qual aqui se expressou V. Ex•, porque 
vem em prol da defesa do argumento que estou oferecendo. Não 
pretendo me alongar mais porque, senão, estarei obstruindo. Agra
deço a compreensão da Mesa e de todos, e renovo o meu apelo no 
sentido de que ouçamos os líderes. seja aqui, seja por cinco minu
tos de inteiiUpção, e passemos à votação, porque o dia é hoje. 
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Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente. peço a pa· 

lavra para uma explicação pessoal, visto ter -Sido cltã.do nominal
mente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra a V. Ex'\ que dispõe de cinco minutOS-:--- · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT .SP. Para uma explica
ção pessoal. Sem revisão do orndor.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. 
Senadores, gostaria de esclarecer bem o contexlO da citação feita 
pelo Senador Jarbas Passarinho sobre o meu artigo. 

Nos quatro anos que aqui estive, sempre ObseiVei a figura 
do Líder do Governo.- O artigo se refere a quem, cOmó Líder do 
Governo, estaria obsetvando onde esl.avam os Senadores não pre
sentes. porque. normalmente, quem é Líder do Governo exerce 
essa função, tem essa preocupação, essa responsabilidade. Então, 
este era o sentido da preocupação. 

Com respeito a artigos ou Cartas de leitores falando do Se
nado, e até do fechamento do Senado, tenha V. Ex a a convicção de 
que nunca serei favorável a que se feche o Senado. Há ali até unia 
advertência, porque o que levou o regime militar a- na acepção de 
V. Ex a- criar o receSsO do Congresso Nacional; o que levou o Go
verno militar a fechar temporariamente o Congresso Nacional, fo
ram. dentre outros. apelos da opinião pública, de segmentos da 
opinião pública,· devido a certas críticas que eram feitas. 

E que se registra um movimento nessa -direção, não bá dúvi
da, JXmJUe ontem havia cartas nos jornais-solicitando o fechamen
to. Hoje, novamente, há cartas com o mesmo teor, basta abtjrmos 
osjomais. 

O Sr. Rooan Tito - Fascistas o Brasil tem muitos. Fascis
tas os temos a mancheias. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- E V. &• sabe que não se 
encontra aqui senão Uma pessOa que defende as instituições demo
cráticas e sempre o fez. Muitos aqui dentro. Todos que estão aqui 
denrro. Mas é que a citação parecia referir-se a mim:--

0 Sr. Ronan Tito - Não, não. Aqueles que pedem o fechaM 
mento e que ecoam o fechamento são fascistas. , 

O SR. EDU ARDO SUPLICY - Sr. Presidente, com res
peito à reflexão que os Senadores Epitácio Cafeteira e Esperidião 
Amin acabam de formular. eu gostaria de recQrdar um pouco o es
pírilO do que bruve na reunião de boje cedo. 

Quando o Senador EpitáciO Cafeteira mencionou que talvez 
fosse mais adequado votar boje, nós, inclusive, perguntamos a V. 
Ex•, como Presidente, se V. Ex• tinha o registro de _quantos SenaM 
dores haviam adentrado a Casa. Até aquela hora. meio dia e meia, 
haviam cerca de 24, 30 Senadores. Já se teria notícia de-que 37 es
tariam por chegar. A decisão foi tomada com base naquela inforM 
mação. 

Sr. Presiden~. em sendo correta a informação que agora é 
trazida, de que bá mais de 57 Srs. Senadores na Casa, a avaliação 
que eu gostaria de fazer, como Líder do PT e como Senador único 
do PT. é que seria adequado nós refletirmos e acatarmos a sugesM 
tão feita pelo PPR. Avalio que há presença suficiente aqui e consi
dero adequado que se faça consulta aos demais Srs. líderes, porque 
soo favorável a que, dada a presença significatiVa-de Senadores, 
votemos a matéria boje. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra a V. Ex ... que falará como Líder. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como Líder. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
eminentes Colegas, ouvimos com muita atenção as JXlu.ciernções 
do Líder Epitácío-Cafeteira, secundado, comO sempre, pelo briM 

lhant.ismo do Senador Esperidião Amin, já tendo sido recolhídas 
outtas opiniões sobre a conveniência ou não da votação. boje, das 
princip~s matérias que estão na Ordem do Dia. 

E importante esclarecer que tudo tem um tempo. Evidente
mente, quando o Senador Esperidião Amin fala que boje é dia de 
votar, digo que ontem e anteontem também foram dias de votar. 
Infelizmente, Senador Esperidião Ami.J;t., não votamos no dia para 
o qual foi aprazada a Ordem do Dia, conforine eslá constarido nos 
riossos avulsos. 

Obviamente, foi uma decisão de Liderança. tomada em reuM 
nião convocada pelo Presidente Humberto Lucena. Mas nada im
pede, dentro de uma visão democrática desta Casa, que venhamos 
a nos reunir. Agora ficaria mUitO- delicado - e o Senador Pedro 
Teixeira tem razão - se os líderes tomassem. represe_nlando os 
seus partidos, sob a Presidência do Senador Humberto Lucena, 
lima decisão. e aqui no plenário tivessem outro tipo de comporta
mento. 

Convém ressaltar, Senador Esperidião Amin- faço questão 
de ressaltar-, que as suas palavras são as nossas palavras. Todos 
que estão aqui dentro sentem. evidentemente. quando a critica é 
injusta. e muitas- críticas têm sido feitas, para conhecimenlO do 
grande público brasileiro, como se o Senado fosse desidioso, não 
cumprisse as suas obrigações; como se o Senado colocasse condi· 
Çàes espúrias para votar projetos da Ordem do Dia. Isto não acon
tece. 

Dentro desta visão e representando exclusivamente, por de
legação do meu Líder, Senador Odacir Soares. o Partido da Frente 
Liberal. entendo que a sessão pcxle ser inteuompida por culco ou 
dez minutos a flm de disrutirmos o problema internamente, e só 
então darlamos seguimento, porque ninguém mais do que eu fica
Pa feliz se_ es~ Cas~- antecipasse decisões que já deviam ter sido 
tomadas há muito tempo e que, infelizmente. por falta de quorum, 
não foram tomadas em tempo oportuno. 

Sabe bem o Senador Esperidião Amin - e temos respeitado 
as posições isoladas de alguns Colegas - que o problema da vota
ção foi exatamente o de não ter havido quorum; tudo girou em 
tomo do quorum. E, obviamente. as Lideranças têm de ter o cui
dado &;. ao tomar determinadas posições, que não deixam de ser 
políticas, dar a garantia total da votação. 

Outro ponto que faço questão de frisar- e falo aqui como 
modeslO Vice-Líder do Partido da Frente Liberal- é que o Plená
rio é sempre do Senado Federal; o Plenário nunca vai pertencer a 
ninguém. porque temos a nossa soberania, temos a nossa altivez. 
Ninguém de~nhece que esta Casa é polí~ca e, em determinados 
momenTos, temos de ter comportamento político. Adotamos esta 
semana um comportamento político. Os líderes dos partidos que 
apóiam o Governo estão convencidos dessa realidade. Agora. pra
zerosamente, desejo salientar que partidos que não estão dentro da 
linha do Governo tivenm a compreensão maior, que paira sobre o 
Govern-o e paira sobre todos nós, isoladamente. da responsabilida
de do Senado. Esta votação traz. no seu bojo, uma responsabilida
de muito grande: a da representação do Senado como instituição. 

Portanto, quero dizer, Sr. Presidente, que aceito - com o 
maior prazer democrático do debate, para nos situarmos dentro da 
realidade do que é ri:ielbor para esta Casa- que dev-emos nos reu
nir e ponderar sobre a necessidade de vot.mnos ú;nediatamente as 
matérias que estão mais enfocadas na Ordem do Dia e, a partir daí, 
termos a tranqüilidade de que estamos cumprindo com os nossos 
deveres. 

O Senador Esperidião Amin tem muita razão: autoconvoca
dos para uma sessão extraordinári~ infelizmente não cumprimOs o 
principal dever nosso~ votar. 

Então, neste momento, o Senador Pedro Teixeira tem razão; 
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devemos voltar a fazer uma reunião. Também quero· deixar claro 
que a reunião de líderes apenas procura ordenar, não tem nenhum 
objetivo de fazer com que os Senadores: se submetam ãs suas deci~ 
sões: é apenas uma decisão para ordenamento dos trabalhos e, evi
dentemente, para dar maior celeridade à Ordem do Dia. 

Neste momento, Sr. Presidente, com a autorização do nosso 
Líder, Senador Odacir Soares, estamos i.P.~iramente abertos, e en
carecendo aos Srs. Uderes. se for da conveniência da Presidência 
da Mesa, uma suspensão da sessão por cinco a dez minutos para 
que tenhamos uma posição definitiva. E aí os partidos, mobilizan
do os seus integrantes, possibilitarão o quorum necessário para 
que possamos aliviar a Ordem do dia dessa carga extraordinária de 
responsabilidade que, até o presente momento, infelizmente, não 
diminuiu como desejávamos. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Sr. Presidente, antes de 
V. Ex• decidir se suspende a sessão, gostaria de pedir a palavra em 
explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra a V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR·PA. Para explica
ção pessoal. Sem revisão do orador.) - Sr._ Presidente, ainda há 
pouco, quando eu, com certo_ tom emocional. tratei do artigo do 
meu ilustre Colega por São Paulo, usei uma frase que precisaria 
ser explicada. Os que me conhecem bem sabem que falei de uma 
maneira jocosa, mas percebi que depois. quando o nobn: Senador 
Ronan Tito falou nos fascistas que querem fechar o Senado, o meu 
nobre Colega por ~ão Paulo declarou que estava sustentando o seu 
passado de sempre ter lutado por linhas democráticas. Depois dis
se: "como muitos aqui". Finalmente, cavalheiro que é, disse "como 
todos aqui". Gostaria de dizer que fui líder e quando disse que "o 
regime militar é um suave regime autoritário'' é uma fonna. joCosa 
que tenho de fazer a comparação, Sts. Senadores, principalmente o 
Sr. Senador por São Paulo, entre o totalitarismo e-o 3tif0ii.tarismo. 

O grande mestre de Direito Lowenstein, que escreveu sobre 
a Constiruição, mostra as diferenças fundamentais entre uma coisa 
e outra. No totalitarismo, há a obrigação pelo Estado de o povo 
atender e, de qualquer modo. assimilar e defender aquilo que o go
verno impõe. No regime autoritário, DlJnca deixei de reconhecer 
que era autoritário. la àquela tribuna e sempre dizia que estávamos 
no regime autoritário. E reconhecia is:;o, poiS estávamos debaixo 
de um Al-5. 

Gostaria que essa frase ficasse explicada desta maneira: é 
feita de mOdo joc-oso~ não é, evidentemente, capaz~ ser analisada 
stricto sensu. Quando digo "suave regime autoritário", quero fazer 
uma comparação entre o regime autoritário e o-totalitário. Partidos 
bá que defendem ainda boje, no Brasil a linha totalitária de parti· 
do único' e, portanto, de governo totalitário em relação àqueles 
que, na. própria li.oguagem dos cientistas políticos, mostram que a 
tendência do regime autoritário é normalmente caminhar para a 
abertura, enquanto o regime totalitário normalmente se fecha den
tro de si próprio e cada vez é mais cruel e mais odioso. 

Era apenas essa a explicação, Sr. Presidente, que lhe pedi 
permissão para dar. 

COMPARECEM MAiS OS SRS. SENADORES, 
Alfredo Campos - Aureo Mello- Carlos Lyra- Dario Pe· 

reira - Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Eva Blay - Gilberto 
Miranda - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - J arbas Passari
nho- Joel de Hollanda - José Alves- José Fogaça -José Paulo 
Biso!- José Sarney- Júlio Campos- LourembetE Nunes Rocha
Mansueto de Lavor - Marluce Pinto - Meira Filho - Nelson Car
neiro- Nelson Wedekin- Ney Suassuna- Pedro Simon- Raimundo 
Lira- Ronan Tito- Teotonio V dela Filho- V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Srs. Senado
res, a Presidência, tendo em vista as considerações feitas pelas Li
deranças. em vez de suspender a sessão e como há número na 
Casa- estão presentes 63 Srs. Senadotes -.vai líriciar a leitura do 
Expediente e a Otdem do Dia normalmente, e aproveitará. então, 
para aferir o DQmeiu em plenário. Quando chegar a hora da vota
ção das autoridades, deveremos ter no plenário pelo menos os 63 
que estão na Casa.. 

A Presidência apela aos Srs. Senadores para que venham ao 
plenário, a fim de iniciarmos a Ordem do Dia e votarmos todas as 
matérias, Wclusive as ·que dependem de quorum qualificado. En
quanto isso, durante a votação das outras matérias, os Srs. líderes 
vão mantendo entre si o entendimento que deverá haver para efeito 
da votação das autoridades, na tarde de hoje. 

tãrio. 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. L 0 Secre-

É lido o segu~te 
REQUERIMENTO N' 29, DE 1995 

Retirada de requerimento. 

Nos termos do arL 256, do Regimento Interno, requeiro a 
retirada do Requerimento n° 882, de 1994, de minha autoria, em 
que solicita seja providenciada a tradução para o vernáculo nacio
nal dos contratos que instruem as Mensagens n% 353, de 1994 (0° 
1.026/94. na origem), 354, de 1994 (n• 1.027/94, na origem), 355, 
de 1994 (n• 1.028/94, na origem), 356, de 1994 (n• 1.029/94, na 
origem) e 357, de 1994 (n• !.030/94, na origem), do Senhor Presi
dente da República, destinadas ao fmanciamento do Projeto do 
Sistema de Vigilância da Amazônia- SIV AM 

Sala das Sessõe,s, 1 O de janeiro de 1995. - Senador Moisés 
Abriio. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 
defere a solicitação. 

O requerimento vai ao Arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência 

recebeu do Senador Nelson Carneiro, Relator desígnado em subs
tib.iição à COmissão de Assunros Económicos. solicitação de :rCtifi
cação da Resolução c• 2, de 1995, que autorizru a emissão deLe
tras Financeiras do TeSOuro do Município do Rio de Janeiro -
LFIM-Rio, em vista de eno manifesto constatado no Parecer de 
Plenário oferecidO aõP:rojeto de Resolução n° 3, de 1995. 

Em votação a retificação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A Presidência tomará as providências necessárias à retifiea.:-

ção aprovada. 

É a seguinte a retificação aprovada: 

SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO 
(PRSn' 3/95- RSF n• 2195) . 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de relator designado, em substitUição à Co

missão de Assuntos Económicos, proferi parecer sobre o Oficio
"S" D0 3, de 1995, que solicitava autorização para emissão deLe
tras Financeiras do Tesouro do_ Municfj>i:o do Rio de Janeiro -
LFTM-Rio, na sessão de 3 d!! janeiro último. TeD,do çonstatado 
manifesto erm datilográfico em meu parecer de plenário, solicito 
sua retificação, bel:n assim a do decorrente Projeto de ~esolução n° 
3, de 1995, da respectiva redação frnal e da promulgada Resolução 
n° 2; de 1995, nos termos seguintes: 
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No ProjeiD de Resolução n• 3. de 1995. art. 2•. 
alínea f, item CETIP, coluna "Título", s• linha. onde se 
lê "680891", leia-se "680791". 

Sala das Sessi3es, 10 de janeiro de 1995.- Senador Nelson 
Carneiro, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa. 
oficio qUe será lido pelo Sr. 1 o Secretário. --

É lido o segui::te 

Oficio n• 14194 

Brasília. 4 de janeiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Teilho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Refot'ICador- PPR, os Deputados V asco Furlan e Ar
naldo Faria de Sá para integrarem; respectivamente como titular e 
suplente. a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida 
Provisória-no 787, de 28 de dezembro de 1994, que ''dispõe sobre a 
reniuneração dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimen
to -_ FND, repassados, sob a forma de empréstimo~ à Financiadora 
de Estudos e Projetes- FWEP", em substituição aos Dept.Jtados 
Marcelino Romano Machado e Amaral Netto. 

Atenciosamente, Deputado Marcelino Romano Machado, 
Líder do PPR. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Seri feita a 
substituição solicitada. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TNO 
N• 44. DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no 44, de 1993 (no-250'93 mi Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova ã per!oissão da 
RÁDIO INDEPENDENTE LTDA: para explorar servi
ço de radiodifusão sonOra em- freqüêi:J.Ciamodulada na 
cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul. tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substibJi-
ção à Comissão de Educação: -

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

2° pronundameoto: Relator: Senador Aureo 
Mello. pela regularidade dos ates e procedimentos con
cernentes à proposição. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do 
día zg-de novembro de 1993. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares. 
A Presidência tomará os votos das Lideranças. 
Trata-se da renovação da permissã:o da Rádio Independente 

Ltda. para explorar serviços de radiodifusão ·sonóra. Para aprova
ção são necessárioS 33 votos. 

Como vota o Líder do PlviDB? 
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG)- "Sim". Sr. Presi· 

dente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o 

Líder do PTB? . . . 
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP)- "Sim''· Sr. Presi

dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o 
Líder do PFL? 

O SR. ODACJR SOARES (PFL- RO)- "Sim", Sr. Presi
dente. 

O SR. ESPE;RIDIÃO AMIN -Sr. Presidenle. peço a pala. 
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex' tem a 
palavra. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR - SC. -Pela ordem.)
Sr. Presidente, autorizado pelo nosso Líder. gostaria de fazer uma 
pergunta: O Ato do Executivo dessa con-à~sSão é de que data? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Cbegou aqui. 
vindo da Câmara. no dia ll de oubJbro passado. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidenle, como não 
tenho em mão o avulso, a minha indagação diz respeito à data do 
Ato do Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Vou encarrú. 
nharoavulsoa V. Ex•. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Gostaria de esclarecer. Sr. 
Presidente, que tenho uma posição assumida desde que aqui che
guei: volO contra todas as concessões concedidas, a meu ver, in. 
tempestivamente. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A renovação 
foi baixada por Portaria do dia 22 de junho de 1992. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Perfeitamenle . 
. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex' está de 

acordo? 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Estou de acordo. Sr. Presi

dente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Comó vota o 

Líder do PP? 
O SR. JOÃO FRANÇA (PP- RR)- ''Sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o 

Líder do PRN? 
O SR. AUREO MELLO (PRN- AM)- "Sim", Sr. Presi

dente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota o 

Liderdp PT? 
Ó SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP)- Sr. Presidenle. 

nossa posição tem sido esta: enquanto não for constitUído o Con
selho de Comunicação Social não votaremos a favor de o;~.atérias 

desta natureza. 
O SR. RONAN TITO (PMDB- MO)- Mas isso é. chanta

gem. V. Ex• estava reprovando a não votação, porque diz que isso 
é chantagem. Isso é uma chantagem. · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP)- Mas eu voiD 
"não" aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Então V. Ex• 
vota ''não'~ 

Como vota o nobre Líder do PSDB? 
O SR. BENI VERAS (PSDB - CE) - Sr. Prcsidenle. o 

PSDB vota "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O nobre Líder 

do PPR já vorou? 
O SR. ESPERIDIÃO Al\fi.N (PPR- SC)- Sr. Presidenle. 

eu gostaria que V. Ex• registrasse O meu voto pessoal conn. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O voiD pes

soal contra de V. Ex• será registrado em Ata. 
O nobre Senador Jarbas Passarinho tem a palavra. 
O SR. JARBAS PASSARlN!lO (PPR- PA)- Sr. Presi

dente, a votação é nominal? 
O SR. PRESIDENTE (Humberto-Lucena)- Sim. a volli-~ 

ção é nominaL 
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O SR. JARDAS PASSARINHO (PPR- PA)- Entio não 
bá por que essas declanções. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Será regislra· 
do no painel. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE)- Sr. Pre

sidente, eu posso, regimentalmente, encaminhar a minha votação? 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex' vai fa. 

zer uma declaração? 
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Pam en

caminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, tra
ta-se de uma renovação. Não é concessão nOva c,- se :aio votannos 
aqui, a emíssora cOri:tiriua funcionaiido normalmente. Entio, o ato 
de renovação pievisto tia Constituição. com: a aprovaÇão das duas 
Casas do Congresso, toma-se, neste caso, um ato que não gera oe-
nbum direito novo, mas, sim. confuma um direitO adquirido. Neste 
caso, não vejo porque não votar favoravelmente. __ _ 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a Jl'l
Iavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra a V. Ex•. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pan encaminbar 
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SOe Srs. Se
nadores, como a explicação por mim prestada foi no sentido de se 
fazer objeção à votação de matérias dessa natureza enquan10 não 
for designado o Conselho de Comunicação, vou v citar com absten
ção. para não fazer qualquer julgamento pessoal de qualquer das 
emissoras. · 

(Procede-.se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Aureo Mello - Beni Veras - César Dias - Chagas Rodri

gues - Coutinho Jorge - Dario Pereim - Dircal Cameiro - Elcio 
Alvares- F. Rollemberg- Flaviano Melo- Hugo Napoleio- Hy
dekel Freitas- Jacques Silva- Jarbas Passarinho- Joilo Calmon
João França- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro- Josapbat Mari
ubo- José Fogaça- José Pedro- José Richa- José Samey- Júlio 
Campos- Júnia Marise- Louremberg Nunes Roeba- Lourival 
Baptista- Mansueto de Lavor- Man:o Lúcio- Mauro Benevides 
- Meira Filho- Moisés A brio- Nabor Júnioc- Nelson Carneiro
Odacir Soares- Pedro Simon- Raimundo Lira- Saldanha Derzi. 

VOTARAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Alfredo Campos - Epiticio Cafeteira - Esporidião Amin -

Joaquim Beato- Magno Bacelar- Pedro Teixeira- Ronan Tito. 

ABS7.tM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Eduardo Suplicy- Jooé Alves- Nelson Wedekin. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se ao 
resultado da votação. 

ftnal. 

Votaram 11sim" 38 Srs. Senadores e "não" 7. 
Houve 3 abstenções. 
Total: 48 votos. 
Foi aprovada a renovação. 
Aprovado, o projeiO vai A Comissão Direllml para··~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa, 
redação fmal da matéria. oferecida pela Comissão Diretora, que 
será lida pelo Sr. J• Secretário. 

É lida a seguirae 

PARECER N" 5, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação fmal do P<ojeto de Deaeto LeSw.atl-

vo D0 44, de 1993 (n° 250, de 1993, na Câmara dos 
Deputa<!os). 

A Comissão Diretora apresellla a r<:<hção fmal. do Projeto 
de DecreiO Legislativo n• 44, de 1993 (n• 250. de 1993. na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissio da Rá
dio Independente Lida" ,para explorar serviço de mdiodifusão so
nora em fr<qüência modulada na cidade de Lajeado, Estado do Rio 
Gtande do Sul. 

Sala de Reunião da Comissão. 10 de janeiro de 1995. -
Chagas Rodrigues, Presidente- Nabo• Júoio<, Relaror- Benl 
V er11S- Lcvy Dias. 

ANEXO AO PARECER N" S, DE 1995 

Faço saber que o-COngresso Naciooal aprovou, e eu. Presi
dente do Senado Federal. nos tetmos do art. 48. item 28, do Regi
mento Interno. promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprova o ato que renova a permissão da Rádio 
lodepeodeote Lida., para expio<or oenlço de nadio
dilusão sooora em freqüêoda modulada na cidade de 
Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria D0 90. de 

22 de juubo de 1992. do Ministro de Estado dos Transportes e das 
Conrunicações. que renova. per dez anos. a partir de "26 de outubro 
de 1991, a permissão outorgada à Rádio Independente Lida.. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra.diodifusão so
DOill em fr<qüência modulada na cidade de Lajudo, Estado do Rio 
Gtande do Sul. 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em discussão 
a redação fmaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram peo:nanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai A promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (HumberiO Lucena)- Sobre a mesa, 

requerimen10 que será lido pelo Sr. 1 • SOCI<Iário. 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N' 30, DE 1995 

Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno, re
queiro preferência para as Mensagens 0° 376 e 393, a fim de serem 
apreciadas antes da matéria constante do item n° 2. da Ordem do 
Dia. 

Sala das Sessões, I O de janeiro de 1995. - Odad• Soares
Moisés A brio- Mauro _Bc:nevides- Jooas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (HumberiO Lucena)- Em votação a 
pn:ferência requerida. 

Os S:rs. Senadores que a aprovam queiram pennanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Aprovada a prefen\ncia para apreciaçlio das indicações do 

Sr. Presidente do Banco Centtal e do Sr. Diretor do Banco Cenlral, 
respectivamente os Srs. Pérsio Arida e Francisco Lopes. 

Solicito aos Srs. Senadores que estão fora do plenário que a 
ele ac<>mUI1 para procedermos à votação da matéria. 

A Presidência solicita aos Srs. Senadores que ocupem os 
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seus lugares. 
A Presidência está tomando providências_ jun_~ a ~ma :ce> 

missão Mista, que está reunida para a apreciação de Medida Provi
sória. a fu:D. de que liberem os Srs. SenadCII"eS para que compare--
çam ao plenário. _ __ _ -- - _ 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presídeote. peço a paJa. 
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceoa) - Concedo a . 
palavra ao nobre Senador. __ _ 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Pela ordem.)- Sr. 
Presidente, além das indicações para. o Banco Central. há a indica
ção de vinte e dois Srs. Embaixadores. entre os quais dez direta
mente para Embaixadas e outros doze, cumulativamente. Indago a 
V. Ex• como a Mesa procederá.. se bruver quonun na primeira 
votação. -

O SR. PRESIDENTE (Humb<"rto Lucena) - V. Ex' está 
colocando a questão relacionada com a indicação de membros do 
CADE, de Ministro do TST e dos Srs. Embaixadores. 

A Presidência solicita a atenção dos Srs. Uderes. no sentido 
também do requerimento de preferência para a Votação dessa ma
téria a que acaba de se referir o Senador Hugo Napoleão. -

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Obrigado a V. Ex'. 
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Sr. Presideote, peço a pala· 

vra pela ordem.. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceoa)- Tem V. Ex' a 

palavra. pela ordem. 
O SR. PED.RO TEIXEIRA (PP-DF. Pela ordem. Sem re

visão do orador)- Sr. Presidente. hoje~ assentou que·votariamos 
a matéria amanhã. Muitos foram os Senadores que ligaram dizen
do que estavam vindo e foram aconselh-ªdos a yir a,ma:Ilbã de manhã. 

Gostaria apenas de dizer que os Senadores que não eslão 
aqui não podem ser tachados de gazeteiros ru de pessoas que cria
ram óbice à votação. A esses colegas.. inclusive ao Senador V almir 
Campelo. que está no Ceará por uma questão familiar, foi solicita
do que viessem ai:J.a.Dbã. 

Votarei e a Bancada está liberada para que cada um vote 
como quiser, mas que em relaçãO aos colegas ausentes não se diga 
que eram contrários à votação. Isso é o que eu gostaria que ficasse 
registrado, na defesa deles. _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidêocia . 
esclarece ao nobre Senador Pedro Teixeira, cuja intervenção foi 
muito oportuna, que está colocando em votação a matéria por ter 
recebido requerimento assioado pelos Srs. Líderes ~idera.ndo 
a decisiio tOmada hoje de manhã. bem como e~ f~çe do ~mero_ de 
Parlamentares no plenário e, sobretudo. pmque esse requerimeD.lO 
foi aprovado pelo voto soberano do Plenário. - -_ ---~ 

Entretanto. S. Ex• tem toda razão: os Srs. Senadores que 
aqui não estão e que devem chegar hoje à noite e amanhã de ma
nhã não podem ser considerados como faltosos, porque, na verda
de. o entendimento inicial foi no sentido de que a votação da maté
ria seria amanhã a partir das 15 horas. 

Peço aos Srs. Senadores que venham ao plenário. 
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Pela ordem, 

concedo a palavra a V. Ex a. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, há conhecimento nosso de que 
na. Sala 2 está sendo instalada uma comissão. com a presença de 
Senadores. Seria interessante que a Mesa providenciasse para que 
os Senadores comparecessem ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoeoa) - Já- hoove a 
providência, e esses Senadores fomm liberack>s e já estão a caininho. 

O SR. PÍmSIDENTE (Humberto Lucena)- Item 42: 

.. MENSAGEM N"376, DE 1994 
Escolba de Autoridade 

Votação. em turno único; do Parecer n° 289. de 
1994. da- Comissão dC -Assuntos Econômlcos sobre a 
Mensagem o' 376, de 1994 (o' 1.125/94. na origem). de 
8 de dezembro de 1994, pela qual o Seobor Presideme 
da República 5Ubmete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Pérsio Arida para exercer o cargo de Presi. 
dente do -Banco Central do Brasil. 

A discussão da matéria fcii-f:ocenada na sCssão anterior. 
O SR. ALFREDO CAMPOS - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex'tem a 

palavra. 
O SR. ALFREDO .CAMPOS (PMDB·MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quem aqui no Senado. 
neste momento. tem alguma coisa contra a índicação do_Sr. Pérsio 
Arida para presidir o Banco Central? Tenho certeza de que_ nin
guém. No entanto. a imprensa nacional tem dito que alguns Sena
dores, às vezes, honrando-me por encabeçar esse grupo. es@o con
tra a indicação de S. s•. 

Sr. Presidente. entendo que não cabe à imprensa nacipnal 
discutir questão de consciência e muito menos de estratégia. E sa
bido por todos que a obstrução é uma estratégia usada com coerên
cia e decência por todos Parlamentos do mundo. Indecente seria 
postar-se contra ela, dizer que é uma chantagem, dizer que não é 
coisa séria e que. fmalmente, seria um impatriotismo. 

Adotamos uma estratégia. talvez- quem sabe? -. até para 
presSionar a Câmara dos Deputados a votar antes uma matéria que 
julgamos muito mais importante do que esta que se Vota agora.. No 
entanto. estamos vendo a grande força que v. Ex •• Presidente do 
Senado Federal, está fazendo para que esta matéria seja votada. 

PrQvamos, neste momento. aqui, para todo o Brasil, que não 
temos nenhum parti pris conlra nenhuma autoridade submetida à 
aprovação desta Casa. até porque, quando tínhamos motivos fortes 
para a não-indicação de alguém pelo Senado, capitaneamos. sim, 
um movimento nesta Casa. e a indicação_ daqueles embaixadores 
não foi aprovaqa. Fcü ~o que a Mesa do Senado - permitam
me dizer isso. pelo que já me desculpo antecipadamente.- arran
jasse um jeito para que aquelas autoridades fossem aprovadas, 
quando o Plenário do Senado desaprovru aquela indicação do Se
nhor Presidente da República. 

Sr. Presidente. é necessário que todos saibam. que o Brasil 
inteiro saiba e que~ piúlcipalmente. a impreD.sa saiba que neste Se
nado não existem fantoches. não existem moleques, que estamos 
fazendo tudo, inclusive, para agradar- e nesse ponto sou contra -
o Executivo. E {XX" quê? Porque estamos. Sr. Presidente. inverten
do a pauta. Porque vários nomes de embaixadores a esta Casa che
garam primeiro irãO aguardar. para serem aprovados oo rejeitados, 
a votação da indicação do Sr- Pérsio Arida. 

Sr. Presidente. não há chefia neste movimento, que foi feito 
paia que houvesse unidade de pensamento e de ação entre a Câma
ra dos Deputados e o Senado da Repíblica. Todo esforço concen
trado feito nessas duas Casas do Congresso Nacional sempre ocor
reu ao mesmo tempo. 

A Câmara dos De?Jtados decidiu fazer um esforço concen
trado no dia 17 para votar uma anistia por nós votada há tempo. O 
Senado, o que quer? O Senado, o que quis? Simplesmente que 
esse esforço concentrado fosse feito no dia 17. valendo para a Câ
xwua dos Deputados e para o Senado da República. 

No entanto, Sr. Presidente, quem tem _dinheiro tem tudo. 
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quem regulamenta as normas monetárias e fmanceims oeste País 
manda na imprensa. no Senado e na CAmara. manda.. enfJID., na 
União, na Naçio, em todos nós. Por isso, estamos fazendo o possi
vel e o i.mpossívél Para aprovar o nome do Sr. Pérsio Acida. que -
diga-se de passagem- é um homem probo, merecedor, por tudo, 
da indicação do Senhor Presidente da República e da confumaçãn 
pelo Senado. 

O Sr. E leio Alvares- V. Ex• permite-me um aparte? 
O Sr.Josaphat Marinho--V. Ex• permite-me u~aparte? 
O SR. ALFREDO CAMPOS- Com muito prazer, conce-

do o aparte ao Senador Elcio Alvares. 
O Sr. E leio Alvares - Senador Alfredo Campos, tenho o 

maior apreço por V. Ex•, que fez uma manifestação, recebendo o 
aplauso de tcxios no que tange à independência do Senado. Toda
via, V. Ex" foi contraditório quando disse que o Banco Centtal 
que tem dinheiro, pode sobre o Senado ... Diviijo de V. Ex• neste 
momento, porque acredito que a sobenmia deste Plenário não está 
submetida à pressão da imprensa ou à pressão de dinheiro. V amos 
votar, como V. Ex• está votando, inteiramente liVJ:eS em texmos de 
cOIJSciência. Então, faço esse pequeno reparo e defendo ardorosa
mente o direito de V. Ex• de, democraticamente, ex per seu ponto 
de vista. Apenas quero frisar que não há nenhuma impoSição fi
nanceira que faça com que o meu voto seja dado, estru votando 
inteiramente de- acordo com ·a fiililba consciência. Só gostaria de 
fazer esse pequeno reparo a V. Ex•. 

O SR. ALFREDO CAMPOS - P=béns. Senador Elcio 
Alvares. V. Ex•, por certo, não estava atento ao me_u discurso, 
quando disse que a pauta foi modificada, que vários projetas que 
aqui chegaram antes estão sendo preteridos para se votar a indica-
ção do Sr. Pérsio Arida. ~ 

. O Sr. Elcio Alvares-:- V. Ex• disse que o Senado se subme
te ao poder financeiro. Não aceito essa colocação! 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Não disse isso. Se V. Ex' 
assim entendeu ... Acho que eu não disse assim. Peço desculpas a 
V. Ex• e ao Plenário, pois, se não admito isso, nio poSso crer que 
colegas meus, deste Plenário, assim procederiam. aceitandO. 

Desculpe-me, Senador, não falei assim, mas &e V. Ex• tiver 
entendido. .. 

O Sr. Elcio Alvares- V. Ex_• fez uma colocação, no meu 
entender, afll1ll3D.do que o Plenário se submete ao poder fmancei
ro, razão pela qual demos a preferéncia, que foi votada democrali
camente. à votação da indicação do Sr. Pérsio Arida para a Presi-
dência do Banco Cenlr.ll. . 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Não, Senador Elcio Alva
res, V. Ex.• não tem razão nesse ponto, porque tenho a impressão, 
ou melhor, tenho a certeza de que não disse isso. 

O Sr. E leio AJvares- PrefliU dizer que entendi mal e conti
nuar respeitando o seu direito ... 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Muito obrigado. 
O Sr. Josaghat Marinho - Senador Alfredo Campos, V. 

Ex• permite-me? Eu havia pedido um aparte a V. Ex•, mas, diante 
do esclarecimento que V. Ex1 acaba de dar já não tenho o que con
traditar. Queria exatamente fazer a ressalva de que estive aqui na 
semana passada. estoo aqui nesta semana. não conheço o Sr. P6r· 
sio Arida e não fui, de qualquer modo, cooptado pam votar. Estoo 
aqui para cumprir o dever resultante do mandato. 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Agradeço a V. Ex'. Já está 
esclarecido esse assunto. 

O Sr. Mauro Beoevides-~. Ex• concede-me um aparte? 
O SR. ALFREDO CAMPOS -Concedo o aparte ao nobre 

Líder Mauro Benevid.es. 
O Sr. Mauro Benevidcs- Senador Alfredo Camp<>!!, dese

jo exatamente oferecer um teStemunho: há prucos dias, V. Ex•, 

como Líder de sua bancada e na condição de Presidente da Comis
são de Relações Exteriores, ap=enrou uma postulação no sentido 
de que não protelissemos a votação da indicação de nomes de 
Embaixad<=s, entre eles, o Embaixador Celso Amorim, que iria 
cbefJar a missão brasileira jnnto i ONU. Então, o ponto de vista 
que V. Ex• expendeu na ocasião foi no sentido de que oAo abrisse
mos mão da prerrogativa de votar, sem tardança. a indicação da
queles que vão ocupar os postos diplomáticos no País e no exte
rior. A postura de V. Ex• foi absolutamente correta. inseriodo-se 
no contexto de suas atribuições como Presidente da Comissão de 
Relações Bxterioces e Defesa Nacional. 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Muito obrigado, Senador 
Mauro Benevidcs. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Petmite-me V. Ex_• um aparte, 
Senador Alfredo Campos? 

O SR. ALFREDO CAMPOS -Com muito pnzer, Sena
dor Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansu.eto de Lavor- É muito oportuna a discussão 
que V. Ex• levanta neste momento, antes da votação do nome do 
Sr. P&sio Arida para Presidente do Banco Ceniial. A Nação em 
peso foi verdadeiramente OOmba.rdea.da. não com comentários, que 
são livres, mas com distorções e negaçio de fatos. Aí é que está o 
erro, isso é que nos revolta porque não estamos em regime fascista 
nem comunista. Os faias são realmente sagrados e devem ser res
peitados. Então, V. Ex•, eu e outros - e eu até boje não sei J:XJr que 
entxei nessa história --somos colocados como o grupo de gazetei
ros. Como é que estar aqui, no Senado, participando dos trâballios 
em petiodo de recesso, em convocação extraordin&ia, c giizeta? 
Quer dizer, Sr. Presidente, que, se estivéssemos na Praia de Ma
naira, em João Pessoa, usufruindo de umas fmas, que 6 direito 
nosso- há. cinco anos não temos férias nesta Casa-, não seríamos 
tachados de gazeteiros? Se estiv~ssemos esqUiando em Aspen, nos 
Alpes, fazendo compras em Miami. não setiamos gazeteiros? Mas 
fazer nma manobra regimental, democrilica, de obstrução. entio, 6 
ser gazeteiro? O~ PDT e o PT já annnciam que vão fazer obstrução 
na Clmara dos Deputados. Será que vão dizer "os gazeteiros do 
PDT, os gazeteiros do PT'? Não. Não dium porque querem con
duzir ar opinião pública contra os fatos e isso é crime. O que se 
pode ~ comentar. O direito de comentário ~ livxe. Entmanto, negar 
os falos, ~-los, 6 crime. A opinião piiblica nacional tem di
reito de ser corretamente informada peloo 6tgãos de ÍllljeDSa
Pode-se discordar do Senador Alfredo Campos. dizendo que S. 
Ex' não agiu bem porque fez obstnlção. O objetivo estava sendo 
atin_gido ao contrário: o tiro estav~ saindo pela culall'a, como foi o 
cooientárlo. Eu, inicialmente, Senador Alfredo Campos, estive ao 
seu lado; depois, eu disse: o apelo que o Senador Humberto Luce
na me fez é contundente~ ele é o único prejudicado e a única viti
ma deste movimento. Então, posso discordar do processo. Mas 
não podemos negar que a obstnlção ~ uma prática democn\tica em 
todo parlamento. Quero ainda mais registrar que um centavo de 
Real não houve de prejlÍzo pam o Pais, por cansa desses dias que 
nio votamos a indicação do Sr. Pérsio Arida. E se dava a versio 
de que a bancam:lC.a havia desabado sobre o País devido a esses 
dias alrasados. Isso não ~justo, não 6 legítimo! O Banco Central, 
que tem o pode<, mesmo sem o Sr. Pérsio Arida, de intervir no 
BANESPA e no BANERJ, tem o pode< de faze< bldo, esti com 
plenos poderes. Então, não houve ~julm, não houve nada, foi 
uma tempestade num copo d"f.gua. E evidente que o esforço do 
Presidenle, telefonando todos os dias para os Senadores, levou a 
esta sin.Iação. Portanto, a decisão que vejo com muita alegria. do 
Senador Alfredo Campos e dos demais Senadores de estarem aqui 
foi conquistada pela persist&lcia e pelo tmba.lho coueto do P:n:si
dente Humberto Lucena. Muito obrigado. 
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O Sr.Epltácio Cafeteira- Permile-mo V. Ex' um aparte? 
O SR. ALFREDO CAMPOS - Antes de dar o aparte ao 

nobre Senador Epitacio Cafett>ira, gostaria de dizer que não hoove, 
deliberadamente, a vontade de se fazer um movimento contra a in~ 
dicaçio de quem quer que seja.. Achamos inclusive muito interes
sanle, como j! disse aqui ontt>m o Senador Jar:bas Passarinho - e 
eu nio estava JR'sen!e- ao tomar minha defesa. Quem está fazen~ 
do gazeta? Quem está obo1nlindo algoma votação? A Câmara dos 
Deputados. h6. muito tempo. não vota determinado projeto no qual 
temos um real empenho na sua votaçio. AIJ:. porque, Sr. Presiden
te, Sr's e Srs. Senadores, este grupo que fez. deliberadamentt>, 
questlo de não votar o nome do Sr. Pmio Arida jamais condicio
noo a aprovaçlo do seu nome aqu~ no Senado, à aprovação da 
anistia lá na Câmara. Eu estaria aqui votando após o dia 17, fosse 
qual fosse a decisão dos meus pn:zados companheiros e colegas da 
Cimar& dos Depotados, a indic•çio do nome do Sr. Pérnio Arida. 

Nio estamos fazendo uma chantagem, como quer fazer crer 
a im.pnmsa nacional ao dizer que estamos chantageando. Cbanta
gesndo quem? Estam011 querendo que se vol<: lá a anistia que aqui 
votamos, para posteriormente votamlos a indicação do Sr. Pérsio 
Arida. Poderfamos at6, coocomitantemente, votat aqui no momen
to em que estivessem votando lá. O que qu~mos 6 que os Depu
tados votem a anistia. Votem a favor da votação do Senado cu 
contra ela, e estaremos votando a indicação de autoridades cujos 
nomes aqui estio. 

Concedo o aparte a V. Ex', ll<lbno SenadorEpitacioCafett>im. 
O Sr. Epitáclo Cafeteira - Nobre Senador Alfredo Cam· 

pos, quero aproveitar o pronunciamento de V. Ex-" par8 esclarecer 
a posição do meu Partido. Nio pertencemos ao Governo, não fa~ 
zemos parte da equipe de Govemo, nem do Conselho do Govemo. 
A nossa posiçlo desde o primeiro momento fioou clara. Queremos 
votar com o quorum do Senado, nio com o quorum que preten
samente cx:orreria em funçio de uma pn:ssiD do Govem<>. E>ll!, 
mos muito mais ligados ao ~identt> da Casa, Senador Humberto 
Lucena, que foi inc:ans&veL E pmciso que aqui ftque ~gistrado -
que S. Ex• foi um dos responsá.veis pelo quorum existente hoje, 
nesta Casa, sem que niDgu6m se sentisse olrigado a vir votar. A 
colocação que faço a V. Ex'- e quero que a examine. até porque 
V. Ex•, ~spoodendo a um aparte, disse que·não quis-atacar esta 
Casa - é que o nom Senador reveja as ootas taquigri.ficas, por· 
que, na realidade. V. Ex• disse que o Banco Central tem dinheiro 
e, por isso, pode tudo: pode a imprensa. pode o Seuado. eDfnn, 
pode tudo. O PPR está lutando pan votar a matéria, peusando não 
só na instituição, mas ta1Jlb6m pcnque entendemos que um embai
xador, euquanto repn:sen!ante do Bmsillá fora, 6 muito menos im· 
portante para um governo que se inicia - e quem eSIA falando é o 
Senador da Oposição. A meu ver. temes a obrigação de procurar 
ajuDr a uma equipe que se instala, porque 6 uma vontade do 
povo. também. Dai por que não querem011 uada do Govemo Fede
m]. Nio temos nenhuma poslllilçio. A Bancada sequer se ~ 
para dizer se vota contra ou a favor, mas o PPR está quase todo 
presente; se faltar um. falta muito. 

Estamos presentes, porque queremos ajudar o Governo a 
deslanchar. Hi uma grande esperança da opinião pública. Na se
IIUlDa passada, ftz dois pronunciamentos. coritraiiãndo o Govemo, 
reclamando contra o parcelamento que se quer dar ao reajlste do 
funciOilÍ.J:io e contra a mudança que querem fazer no sistema ban
cário, em que seria retirada a função social dos Bancos do Gover
no. Essa 6 a nossa posição, porque, realmente, pensamos em servir 
criticando e comparecendo às votações. mesmo que seja votando 
coo.tra a mat6ria. Quero dizer a V. Ex• que eu tinha que ~gistrar 
no seu pronunciamento a minha admimção pelo gesto do nosso 
Presidente Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nom Sena
dor Alfredo Campos, peço a V. Ex' que conclua seu prawncia
mento, para que possamos votar a mat&ia. 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Sr. Ptesidente, antes de 
concluir, eu gostária de dizer ao Senador Epitacio Cafeleira que 
não posso responder ao seu aparte, porque dele não enlendi nada. 
Talvez, 15so tenha OCOIIido, porque a campainha está importunan
do os trabolhos desta Casa, oo porque o seu aparte foi entrocortado 
por conversas aqui no plenário. 

Sr. Ptesidenl<:, Sn e Srs. Senadores. Dio votarei esta maté
ria hoje. Podem contar a minha presença aqui no plenirio, mas não 
irei acionar os botões de votação. No entanto, não irei pedir a ne
nhum Senador que me acompanhe nesse gesto, porque soo sabe
dor do grande empenho ~de V. Ex', que. em última inst!ncia, 6 o 
beneficiário ou o prejldicado nessa atib.lde que os seus Colegas to
maram pensando em V. Ex• e mmc:a em P6nio Arida ou em quem 
quer que seja. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Ptesidente, peço a pa!A

vm como Lfder. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex' a 

~-- ~ O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Como Llder. Sem 
revisão do ontdor.)- Sr. Ptesidente. fiZ parte do grupo que sere
cusou a votar na quarta e na quinta-feira passadas. 

En~tanto. Sr. Presidente, diante do aparte do nobre Sena
dor Mansueto de Lavor em que S. Ex• frisa que o PDT e O PT já se 
pn:paillm paill obs1nlir, eu gostaria de registrar nesta Casa que 6 
um direito legitimo das referidas Bancadas de faz!.Jo. Quando to
mei a atitude de não votar, na semana passada, nio falei em nome 
do Partido. e a minha Bancada aqui esteve votando. Hoje o PDT 
está pxesente. No momento em que a nossa Bancada nega-se a 
obstruir na Câmam, estaremos deslegitimando o movimento que 
fJ.ZCmos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Peço aos Srs. 
Senadores que ocupem seus lugares. 

Solicito aos Srs. Senadores que estio fora do plenirio que 
venham ao recinto. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Sr. Ptesidente, o 
que está sendo votado? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A indicação 
do nome do Dr. Pmio Arida pan o cargo de Presidente do Banco 
Central, que obteve parecer favorá.vel, por unanjmjdade. da Co
missão de Assuntos Econômicos. 

Antes de anunciar o resultado, a Presidancia solicita encare
cidamente aos Srs. Senadores que pennaneçam em plenário. pois 
teremos. em seguida, a apmciação do nome do Diretoc do Banco 
Centml, Dr. Francisco Lopes. e de mais de uma dezena de embai. 
xadores, inclusive de dois membros do Conselho Administtativo 
de Defesa Econõmica e um Ministro do Superior Tribun.o.l do Tra. 
~- . 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presiden~e, peço a 
palavm pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -~ Calcedo a 
palavm ao nobre Senador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (Pela oidem. Sem revisio 
do ontdor.)- Sr. Presidente, serei lrevlssimo, desculpando-me. Eu 
gostaria apenas de lembrar a V. Ex• que os que pe!D'I"ecem DO 
plenário, mas não acionam o botão. coo.tam para o quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Exatamentt>. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lu

gares. 
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Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Carlos Lyra- César Dias- Chagas Rodrigues- Coutinho 

Jorge - Dário Pereira - Dirceu Carneiro- Eduardo Suplicy- Elcio 
Alvares - Epitácio Cafereira - Esperidião Amin - Eva Blay -
Francisco Rollemberg -- Flaviano Melo - Guilhenne Palmeira -
Hugo Napoleão- Hydekel Freitas- Jacques Silva- Jarbas Passa
rinho- João Calmon -João França-Joaquim Beato- Joel de Ho
landa -Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho- José Alves- José 
Fogaça- José Pedro -José Richa- José Sarney -Júlio CamP<;s
Junia Marise - Lavoisier Maia - Louremberg Rocha - Loo.nval 
Baptista- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Marco Lu~io
Mauro Benevides - Meira Filho- Moises Abrão - Nabor Jumor
Nelson Carneiro- Nelson Wedekin- Ney Suassuna- Odacir Soa
res- Pedro Simon- Raimundo- Lira Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Votaram SIM 
42 Srs. Senadores e NÃO 8 Srs. Senadores. 

Houve 1 abstenção. 
Total: 5 I votos. 
Foi aprovada a indicação. 
A Presidência comunicará ao Senhor Presidenre da Repúbli

ca o resultado da votação. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceua)- Item 46: 

. MENSAGEM N" 393, DE 1994 
Escolha de Autoridade 

(Incluído em Ordem do Dia Dos termos do 
art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em tmno único, do Parecer n° 330. -de 
1994, da Comissão de Assuntos Económicos sobre a 
Mensagem n• 393, de 1994 (n• 1.186194 , na origem), de 
21 de dezembro de 1994, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor FRANCISCO LAFAIE1E DE PADUA LO· 
PES. para exercer o cargo de Diretor' do Banco Celitral 
do Brasil. 

Em discussão o parecer. em tumo único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. ~-~~ 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Aureo Mello- Beni Veras- CMlos LYJa- Cesar Dias

Chagas Rodrigues- Coutinho Jorge- Dario Pereira- Dirceu Car
neiro- Eduardo Suplicy- E leio Alvares- Epitácfo Cafeteira- Es
peridião Amin - Eva Blay - F. Rollemberg - Flaviano Melo -
Guilherme Palmei.rn - Hugo Napoleão - Hydekel Fre1tas - Jac
ques Silva- João Calmon- João França- Joaquim Beato- Joel 
de Hollanda - Jonas Pinheiro- Josapbat Marinho- José Alves
José Fogaça- José Pedro -José Rícha- José Samey -Júlio Cam
pos - Júnia Marise - Lavoisier Maia - Lou:remberg Rocha- Lou
rival Baptista - Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Muro Lú· 
cio - Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meiru. Filho - Moi~ 
Abrão- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson W edeki.n- Ney 
Suassuna- Odacir Soares - Paulo Biso L- Pedro Simon- Rain;lun
do Lira- Saldanha Derzi 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram SIM 
43 Srs. Seriiidotes; e NÃO 8 Srs. Senadores. 

Houve 01 abstenção. 
Total: 52 votos. 

Aprovada a indicação. 
A Presidência cOmunicará ao Presidente da República o re

sultado da votação. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa, 

requerimentos que -serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N" 31, DE 1995 

Nos tennos do art. 311, alínea "a", do Regi.inentá Interno, 
requeúo preferência para às Mensagens n°s 390 e 346, de 1994, a 
fim de serem apreciadas antes da matéria constante do item D0 2 da 
ordem do Dia. 

Sala das Sessões. 10 de janeiro de 1995. -Senador Lourl
Val Baptista. 

REQUERIMENTO N" 32, DE 1995 

Nos termos do _art. 311. alínea "a", do Regimento Interno, 
requeiro preferência para os itens n"s 51, 54. 58, 59, 60. 61. 63, 64, 
a fim de serem apreciadas antes da matéria constante do item n° 2 
da Ordem do Dia. 

-- Sala das SessÕOJ;. 10 de janeiro de 1995.- Odacir Soares. 

~ REQUERIMENTO N" 33, DE 1995 

Nos termos do art. 311. alínea "a11
, do ~egimento Interno, 

requeiro preferência para os itens n"s 47. 48. 49, 52,53. 55.56, 57, 
65, 66, a fim de serem apreciados antes da matéria constante do 
item n° 2, da Ordem do Dia. · 

Sala das Sessões, 10 de janeiro de 1995.- Odacir Soares. 

REQUERIMENTO N" 34, DE 1995 

-Nos termos do art. 311. alínea "a", do Regimento Interno, 
requeiro preferência para as Mensagens n°s 314, 349 e 373, de 
1994, a fu:il de ser apreciado antes da matéria constante do item 0° 

2, da Ordem do Dia. • 
Sala das Sessões, 10 de janeiro de I 995. -Jacques Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Será cumpri
da a dehàeração do Plenário. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente. peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Coocodo a 
palavm a V. Ex• pela ordem. 
~ O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR-PA. Pela ordem. 
Sem revisio do orador.)- Sr. Presidente, o nolre Senador AI~ 
Campos disse, com muita razio, ainda bá pouco, que O atraso da 
aJXOVaçiO pelo Senado do nome do Sr. Pérsio Arida não causcu 
nenhum tipo de prejuizo económico. , 

Houve uma intetpretação que foi duvidosa a respeito das 
palavms do nobre Senador por Minas Gerais acerca da influência 
econômica do Banco Ce'OII31, o que gerw alguns protestos e, em 
seguida, esclarecimento por parte do Senador por Minas, que, do 
meu ponto de vista, está perfeitamente justificado. 

Gostaria de salientar perante V. Ex_• que estamos passando 
agora a votar as autoridades diplomáticas. S_e não mantivermos o 
quorum. haverá dúvida realmente de que fomos i.mpelid~s apenas 
para votar a indicação do Presidente do Banco Cenll:al. E verdade 
que a grande maioria das indicações de diplomatas é cumula.tiva, e 
apenas duas, a meu ver, são mais importantes, como ? Embcuxador 
,PJ:_ntQ à_jtá.lia e o -indicadc:>_ para ~ntar o Brasil nas Nações 
Unidas. 

Pergunto a V. Ex• se essas votações, dentro dos requerimen-
tos que aprovamos, poderiam ter prioridade. ~ ~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Inicialmente, 
vamos votar a indica_ção do Ministro Celso Luiz Nunes Amorim, 
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para Embaixador-Chefe da missão do Brasil junto às Nações Uni
das. Em seguida. a do Ministro Rubens Ricúpero para a funçio de 
Embaixador do Brasil junto à República llaliana. Após. vários OU· 

tros embaixadores, o Sr. Ministro do TST e dois membros do Con
selho Administrativo de Defesa Econômica. (Pausa.) 

As matérias seguintes, constantes da pauta da presente ses
são, nos termos do Regimento Intemo, deverão ser apreciadas em 
sessão secreta. 

Solicitei ãOs- Srs. funeioriários as providências necessárias. a 
fim de que seja respeitado o dispositiVo regimental. 

Item47 
MENSAGEM N" 102, DE 1994 

Escolha de Olefe de Missão Diplomática 

Discussio. em tumo único, do Parecer da Comissio de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 102. de 
1994 (n• 135/94 , na origem), de 21 de fevereiro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor RONALD LESLIE MORAES 
SMALL, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata. 
para. cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil jun
to ii Comunidade da Austrália, exereer a função de Embaixador do 
Brasil junto à Nova Zelândia. 

Item 48 
MENSAGEM N" 178, DE 1994 

Escolha de Olefe de Missiio Diplomática 

Discussão, eni turno único. do Pam::er da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 178, de 
1994 (n• 325/94, na origem), de 26 de abril de 1994, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor BERNARDO DE AZEVEDO BRITO, Minis· 
tro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata. para. cunlulativa. 
mente com a função de Embaixador do Br.tSil jmto à República da 
Finlândia, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repú· 
blica da Est<loia.. 

Item49 
MENSAGEM N• 192. DE 1994 

Escolha de Olefe de Missão Diplomática 

Disalssio, em--turno úLÚoo, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 192. de 
1994 (n• 375/94, na origem), de 23 de maio de 1994, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor BERNARDO FERIÇÁS NETO, Ministro de 
Primeira Classe da C~ira de Diplcmata, para. cumulativaiDenlC 
com a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino a. Bélgica, 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Grão Ducad9 
de Luxemburgo. 

Item 51 
MENSAGEM N" 257. DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em rumo único. do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a_~~e~:sem D0 257, de 
1994 (n• 527/94, na origem), através da qual o Presidente daRe· 
pública submete à de~beração do Senado o nome do Senhor JOR· 
GE SALTARELU JUNIOR. Ministro de Segunda Classe, da Car· 
reira de Diplomata.-para exercer a runção de Embaixador do Brasil 
junto à República do SenegaL 

Item 52 
MENSAGEM N" 264, DE 1994 

Escolha de Olefe de Missão Diplomática 

_ Discussão, em.nuno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 264, de 
1994 (n• 552/94, na origem), de JS de julho de 1994, pela qual o 
Senhor Presidente da l!epública submete à de)iberação do Senado 
o nome do Senhor JOAO AUGUSTO DE MEDICIS, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomala, para. cumulativamente 
com a funçio de Embaixada do Brasil jmlo à República Popular da 
aúna, exercer a função de Embaixador do Brasiljmlo ii Mongólia. 

Item S3 
MENSAGEM N" 274, DE 1994 

Escclha de Olefe de Missão Diplomática 

Discussio, em tumo único, do Parecer da Comissio de Re· 
lações Exteriores e Defeaa Nacional sobre a Mensagem n• 274, de 
1994 (n• 603/94, na origem), de 3 de agosto de 1994, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor PAULO MONI'EIRO UMA, Ministro de Pri· 
meira Classe da Carreira de Diplomata, para. cu!Dllativamente 
com a função de Embaixador do Brasil junto an Reino da Tailân· 
dia, exereer a função de Embaixador do Brasil ]Unto ao Reino do 
Camboja. 

Item 54 
MENSAGEM N"278, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missiio Diplomática 

Discussão, ém túinó único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 278, de 
1994 (n• 643/94. na origem), através da qual o Presidente da Re· 
pública submete à deliberação do Senado o nome da Senhora 
VERA PEDROSA MARTINS DE ALMEIDA, Ministra de Pri
meira Classe, da Carreira de Diplomata. para exercer a funÇão de 
Em~ adora do Brasil junto ao Reino dos Países Baixos. 

Item 55 
MENSAGEM N" 299, DE 1994 

Escolha de Olefe de Missio Diplomática 

Discussão, em tumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n" 299. de 
!994 (n• 727/94, na origem), de 6 de setembro de 1994. pela qual 
o SenhOl' Presidente da República submete à deliberação do Sena· 
do o nome do Senhor RONALD LESLfE MORAES SMALL. Mi· 
nistro de Primeira Classe da Carrefra de Diplomata, para. Cumula
tivamente com a função de Embaixador do Brasil jurilo à Comuni· 
dade da Austrália. exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
a Papua Nova Guíné.-

Item 56 
MENSAGEMN"300,DE 1994 

Escolha de Olefe Qe Missão Diplomática 

Discussão, em tumo único, do Parecer da Comi~~_o __ c!e: Re· 
Iações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n" 300. de 
1994 (n• 728/94, na origem), de 6 de setembro de 1994, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Sena· 
do o nome do Senboi-CARLOS EDUARDO DE AFFONSECA 
ALVES DE SOUZA. Ministto de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata, para. cumulativamente com a função de Embaixador 
do Brasil junto à Confederação Suíça. exercer a função de Embai
xador do Bmsil junto ao Principado de Liechtenstein. 
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Item 57 
Mensagem no 302, de 1994 

escolha de chefe de misSão diplomática 

Disrussão, em turno único. do Parecer da Cotriissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 302, de 
1994 (n' 804194 , na origem), de 29 de setembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete ã deliberaçãp do 
Senado o nome do Senhor LUJZ FEL!PE DE LA TORRE BENI
TEZ TEIXEIRA SOAREs, Ministro de Primeira Classe da Carrei
ra de Diplomata. para. cumulativamente com a--função de Embai
xador do Brasil junto ao Reino da Suécia. exercer a função de Em
bai.xadoc de Bmsil jlnto à República da Letônia. 

Item 58 
MENSAGEM N' 31 O, DE 1994 

Escolha de Cbcfe de Missão Diplomática 

pública subtpete ã deliberação do Senado o nome do Senhor RU
BENS RlCUPERO, Ministro de Primeira Classe da Ca=ira de 
Diplomata. para exercer a função- de Embaixador do Brasil junto à 
República Italiana. 

Item 63 
MENSAGEM N' 345, DE 1994 

Escolha de Cl!efe de Missão Diplomática 

Discussão, em turnO único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 345, de 
1994 (n' 963/94 , na origem), pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete ã deliberação do Senado o nome do Senhor AN
TONIO CARLOS DINIZ DE ANDRADA, Ministro de Primeira 
Classe da Ca=ira de Diplomata, p<Ua exercer a função de Embai
xador do Brasil junto ã República do Zimbábue. 

Item 64 
MENSAGEM N' 359, DE 1994 

Escolha de Cl!efe de Missão Diplomática 
DiscussãO, Ciil tumõ único, do Parecer da Comissão de Re

lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 310, de 
1994 (n° 89l/94, na origem), através da qual o Presidente da ~e- DiscUssão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor SE~_- lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n<> 359, de 
GIO DAMASCENO VJEIRA, Ministro de Primeira Classe, da_!CJ24 ~n' 1.037/94, nà origem), de 22 de novembro de 1994, pela 
Ca=ira de Diplomata, pam exercer a fuoçiio de Embaixador do quiif o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Brasil junto ã República da Guatemala. Senado o nome do Senhor GERALDO AFFONSO MUZZI, Mi-

Item 
59 

nistro de Segunda Classe da Ca=ira de Diplomata, p<Ua exercer a 
MENSAGEM N' 311 , DE 1994 fun~o de Embaixador do Basil junto à República Federal da Ni-

Escolha de Cl!efe de Missão Diplomática . géria. Item ó5 
Disalssão, em turno único, do Pam;er da Comissão de Re

lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n' 311, de 
1994 (n' 892/94, na origem), através da qual o Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor CAR
LOS ALFREDO PINTO DA SILVA, Ministro de Segunda Classe, 
da Ca=ira de Diplomata, p<Ua exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto a Barbados. 

ltem60 
MENSAGEM N' 312, DE 1994 

Escolha de Cl!efe de Missão Diplomática 

Discussio, em turno único, do Parccet: da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 312, de 
1994 (n' 893194, na origem), através da qual o Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
CLÁUDIO MARIA HENRIQUE DO CQUTO L)'RA, Ministro 
de Segunda Classe, da Ca=ira de Diplomata, pam exercer a fun
ção de Embaixador do Bmsil junto ã República Cooperativista da 
Guiana. 

Item 61 

MENSAGEM N' 370, DE 1994 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re~ 
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 370, de 
1994 (n' 1.085/94 , na origem), de 30 de novembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor CARLOS AUGUSTO REGO SAN
TOS NEVES, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplo
mata. para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Bra
sil junta aos Estados Unidos Mexicanos, exercer a função de Em
baixador do Brasil jmto a Belize. 

Item 66 
MENSAGEM N' 375, DE 1994 

Escolha de Cl!efe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteria:es- e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 375, de 
1994 (n' 1.118/94, na origem), de 6 de de=bro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da ReP}Íblica submete à deliberação do 

MENSAGEM N' 313, DE 1994' 
Escolha de Cl!efe de Missão Diplomática 

Disalssão, em turno-único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 3l3. de 
1994 (n' 894194, na origem), pela qual o Senhor Presidente daRe
pública submete à deliberação do Senado o nome do Senhor JA
DIEL FERREIRA DE OLNEIRA, Ministro de Segunda Classe da 
Carreira de Diplomata, pam exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Indono\sia, 

• Senado o nome do Senhor JOSE NOGUEIRA FILHO, Ministro 
de Primeira Classe da Ca=ira de Diplomata, para, cumulativa
mente com a função de Embaixador do Brasil junto à República de 
Cuba, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Antígua e 
Barbuda. 

Item 62 
MENSAGEM N' 316, DE í994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em rumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 316, de 
1994 (n'908/94, na origem), pela qual o Senhor Presidente daRe-

Item 67 
MENSAGEM N" 390, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão. em tu_mo único. do Parecer dâ Comissão dC Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 390, de 
1994 (n' 1.162194, na origem), de IS de dezembro de 1994, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete ã deliberação do 
Senado o nome do Senhor CELSO LUIZ NUNES AMORIM, Mi
nistro de Primeira Classe da Carreira de Diplomala, pa.nt exercer a 
função Embaixador, Cl!efe da Missão do Brasil junto às Nações 
Unidas. 
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(A sessão transfoniuz-se em-secreta às J8hlmin e 
volta a ser pública às 18h38min) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Peço aos Sr.;. 

O parecer é favorável. 
Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a- discussão. 
Em votação. Senadores que continuem em seus lugares. Vamos proceder à vo-

tação para a escolha dos Senh~s: Valdir Righetto para exercer o ( PrÕcede-se à votação) 
cargo~ de Ministro Togado do Tribunal Superior do Trabalho; Edi· VOTAM OS SRS. SENADORES 
son Rodrigues-ClJ.aves e Edgard Lincoln de Proença Rosa para Alf:redo Campos_ Aure.o Mello- Beni V eras- Carlos Lyra 
oc;uparem cargos de Conselheiro AdministrãfíVO de Defesa Econô- __ Cesar Dias_ Chagas Rodrigues- Dario Pereira- Dirceu Carnei-
rmca. - iõ- Elcio Alvares- Epitácio Cafeteira- Esperidião Am.im- Eva 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares. Blay _ F. Rollemberg - Aaviano Melo - Guilherme Palmeira -
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 43: Heorique Almeida_ Hugo Napoleão- Jacques Silva- Jarbas Pas. 

MENSAGEMN"314, DE 1994 sarinho- João Calmon- João França- Joaquim Beato- Joel de 
Escolha de Autoridade Hollanda- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Alevs- José 

Discussão, em tumo único, do Parecer D0 237, de Fogaça- José Pedro- José Richa- Júlio Campos- Júnía Marise 
1994, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania -Lavoisier Maia- Louremberg Rocba- Loorival Baptista- Man
sobre a Mensagem n° 314, de 1994 (n° 899/94, na ori- sueto de Lavor- Marco Ludo- Marluce Pinto- Meira Filho
gem), de 24 de cutubro de 1994, pela qual oSenborPre- Moisés Abrão- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wede
sidente da Repúbyca submete à deliberação do Senado a kin- Ney Suassuna- Odacir Soares- Paulo Bisol- Pedro Simon 
escolhadoSenhorVALDIRRIGHElTO.paraexercero -Raimundo Lira- Saldanha Derzi- Teotôoio Vilela- Valmir 
cargo de Ministro Togado do Tribunal Superior do Tra· Campelo 
balho. 

Em disrussão o parecer, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM OS.SRS. SENADORES: 
Alfredo Campos- Aureo Mello- Beni V eras- Carlos Lyra 

- César Dias - Cbagas Rodrigues - Dario Pereira - Diiceu Carnei· 
ro- Eduaxdo Suplicy- Elcio Alvares- Epirácio Cafeteira- Espe· 
ridião Amin- Eva Blay- Francisco Rollemberg- Flaviano Melo 
- Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão -
Jacques Silva- Jarbas Passarinho- João Calmon- João França
Joaquim Beato - Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro - Josapbat 
Marinho - José Alves - J05é Fogaça - José Pedro - Jose Richa -
Júlio Campos - Júnia Marise - Lavoisier Maia - Louremberg Ro-
cha - Lourival Baptista - Mans:ueto de Lavor- Marco Lúcio -
Marluce Pinto"- Mauro Benevides - Meira Filbo - Moises Abrão 
- Nabor Júnior- Nelson Carneiio -Nelson Wedekin- Ney Suas
suna- Odacir Soares- Paulo Bisol- Pedro Simon- Pedro Teixei~ 
ra - Raimundo Lira - Saldanha Derzi - T eotõnio Vilela - V almir 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Votaram SIM 
48 Sr.;. Senadores; e NÃO 2. 

Houve 4 abstenções. 
Total: 54 votos. 
Aprovada a indicação. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. Faundo soar a 

campainha) - Consulto o Plenário solm: a ~gação da sessão 
por 15 minutos, para conclusão~ daOtdem ~ Dia,_Q'ausa.) _ 

Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessao 
por 15 minutos. _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Item 44: 
MENSAGEM N" 349, DE 1994 

Escolha de Autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer n° 236, de 
1994, da Comissão de Assuntos Eronômicos solm: a 
Mensagem n• 349, de 1994 (n• 991/94, na origem), de 
11 de junbo de 1994, pela qual o Senbor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senbor EDJSOI'IRODRIGUES-CHA VES para exer· 
~er_o ~o de Conselheiro do Conselho ACmínistrativo 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Votatam SIM 
45 Sr.;. Senadores; e NÃO 4. 

Houve 2 abstenções. 
Total: 51 votos 
Aprovada a indicação. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- lteni 45: 

MENSAGEM N" 372, DE 1994 
Escolha de Autoridade 

Discussão. em turno úniCo, do Parecer n° 311. de 
1994, da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a 
Mensagem n• 372. de 1994 (n• 1.093/94 . na origem). de 
1° de dezembro de 1994. pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senbor EDGARD UNCOLN DE PROENÇA 
ROSA, para ocupar um dos cargos de Conselheiro Ad
ministratiVO -de Defesa Econôm.ica. 

Antes da discussão 00 parecer, a Presidên~ia gostaria de fa
zer uma menção honrosa a esses dois nOmes indicados pelo Se
nhor Presidente da Repiblica por se tratar de funcionários, na ina
tividade, de alta qualificação do Senado Federal, que honraram a 
Assessoria Geral desta Casa. Era apenas es_se o registro que gosta
ri& de fazer. 

Em discussão o Parecer, em tum o único. 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votação. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: : 
Alfredo Campos- Aureo MeUo- Beni V eras- Car(os Lira 

- César Dias_-_ Chagas Rodiigues--:: Dari? Pereira - Dírceu Carne i~ 
ro - Eduardo SU.plicy - EICio Alvares :... Epitácio Cafeteira - Espe· 
ridião Amin- Eva Blay - Fr...wcisco Rollemberg - Flaviano Melo 
- Gnilbenne Almeida - Henrique Almeida - Hugo Napoleão -
Jacques Silva- Jarba.s Passarinho- João Calmon- João Franca
Joaquim Beato - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josapbat 
Marinho- José Alves -José Fogaça- Jose Pedro- José Richa
Júlio Campos- Júnia Marise - Lavoisier Maia - Louremberg Ro
cha - Lourival Baptista - Mansueto de Lavor - Marco Lúcio -
W.arluce Pinto - Mauro Bent-vides - Meira Filli.o - Moises Abrão 
- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin- Ney Suas
suna.- Odacir S~~ - Paulo Bisol - Pedro Simon - Raimundo 
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Lira- Saldanha Derri- Teotónio Vilela- ValdirCampelo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Vo<arnm SIM 
49 Srs. Senadore~ e NÃO i Sr.Senidor. 

Houve 3 abstenções. 
Total: 53 votos. 
Aprovada a indicação. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 

retira da pauta da presente sessão as matérias constanteS dos itens 
n°s 50, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 35; 
37; 40 e 41, nos termos do art. 175, alínea "e", do Regimento In
terno. 

São os seguintes os itens retirados: 

50 
MENSAGEM W 225, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão,- em turno único, do Parecer da Comissão de Re~ 
Iações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 225, de 
1994 (n° 447/94, na origem), através da qual o Presidente daRe
pública submete à deliberação do Senado a escolha do nome do_ 
Senhor JOÃO TABAJARA DE OLIVEIRA, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai· 
xador do Brasil junto à República de Cingapun. 

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W62, DEI993 

(Inctutdo em Ordem do Di1, nos termos do. 
art. 375, VIU, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 62, de 1993 (n° 268/93, na Câmara dos Deputados), que 
a~ova o ato que renova a concessão outorgada à SOCIEDADE 
RÁDIO VILA REAL L TOA.. para explorar serviço de radiodifu. 
são sonora em onda mêdia na cidade de Cuiabá, Estado de Mato 
Grosso. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

19 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 64, DE 1993 

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

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 64, de 1993 (n° 275/93, na Câmara dos Deputados), que 
aJ'!."OVa o ato -que renova a concessão outorgada i SOCIEDADE 
RÁDIO EMISSORA PARANAENSE SIA para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Lon
drina, Estado do Paraná. (Dependendo de psrecer da Comissão de 
Educação) 

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 69, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 69, de 1993 (n° 313/93, na Cân)ara dos Deputados), que 
aprova o ato que outocga permissão ii. RADIO MARIANA LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqO.êncta modu
lada na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais, (Dependendo 
de parecer da Comissão de Educação) 

21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 8, DE 1994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto LegiSiati-

vo n° 8, de 1994 (n• 303/93, na Câmara dos D"PJ'tadoS), que apro
va o ato que renova a pennissão outorgada à RADIO CULlURA 
DE PAULO AFONSO LTDA, para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqü~ncia modulada na cidade de Paulo Afonso, 

. Estado da Bahia (Dependendo de pore<:er da Comissão de Educação) 

22 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~ 20, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos te:zm.os do 
art. 375, VIU, do Regimento Interno) 

Discussão, em blmo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo ·n~2o, de 1994 (n° 266/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a ~ssilo ootorgada à REDE NOVA 
TERRA DE RAD!ODIFUSAO L TDA. atualmente denominada 
REDE FÊNIX DE COMUNICAÇÃO LTDA., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em fu,qüência modulada na Cidade de 
São José dos Pinhais, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação) 

23 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W21, DE 1994 

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

Discussão, em blmo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 21, de 1994 (n° 292/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão da FM RADIO INDE
PENDENTE DE ARCO VERDE L TDA., pam explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Arco
verde, Estado de Pernambuco- (Dependendo de parecer da Comis-
são de Educação) · 

24 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 26, DE 1994 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 
arL 375, VIII, parágrafo único, do Regimento Interno) 

Discussão, em blrno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 26, de 1994 (n° 344193, na c~ dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ii. RADIO CAMPOS DOU
RADOS FM L TOA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüt!ncia modulada na Cidade de Medianeira, Estado do Pa
raná. (Dependendo de perecer da Comissão de Educação) 

25 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~ 39, DE 1994 

(Incluído em ürdCm elO Dili; Iios tenDcis do 
art. 375, VIU, do Regimento Interno) 

Discussão, em lllmo único, do Projeto de Decreto Legislati· 
VO n° 39, de 1994 (n° 296/93, na C~ dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão l RADIO SERRA NEGRA 
FM LTDA, para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre.. 
qüência modulada na Cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerus. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

27 
SUBSTITUTIVO DA CÀMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO~ 179, DE 1990 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

Votação, em lllmO único, do Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado D0 179, de l99? (n° 202191, naqu~la 
Casa), de autoria do Senador Fernando ~e!D1que ~ardoso, p!e ~ 
põe sobre o regime de prestaçilo de semços públicos pela uucuut
va privada, previsto no art. 175 da Constituição. e regula a conces
são de obia pública, tendo 
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- Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Jo~ Fo
gaça. em substituição às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e de Assuntos Eoooômioos, favorável ao Substitutivo 
da Câmara. com requerimentos que aptt:'senta. ·' 

(Dependendo de parecer da Comissão de.Serviçoo de ln· 
fra·Estrutura) 

28 
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N" 117, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 336, b, do RegimeniO Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
117, de 1994 (o• 4.151/93, na Casa de origem), que altera disposi-

33 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 94, DE 1994 

(Em regime de urgência nos termos do 
art. 336, c, do RegimeniO ln,.mo) 
(f.ramitando em conjunro com o 

Projeló de Resolução n• 122, de 1993) 

DiscuSsão, em turno único. do Projeto de Resolução c0 94, 
de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge, que al!<ra o Regi
mento Interno do Senado Federal, transformando a Co!nissão de 
Educação em Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. (De
pendendo de pareceres das Comissões de Constituição. Justiça e 
Cidadania e Diretorn) 

tivos do Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967. 35 
(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos So- PROJETO DE LEI DA CÃMARA N" 125. DE 1991 

clais e de Servl~s de lnfra·EstrubJra) COMPLEMENfAR 
l9 (Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

_ art. 172, L do Regimenro In,.mo) 
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N" 136,DE 1994 Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 

(Incluído em Ordem do Dia nos tein:iOS do 125, de 1991 -Complementar (n° 60/89-Com.plementar. na Casa 
art. 336, b, do Regimento lntemo) de origem), que disciplina os limites das despesas com o funciona-

Discussão, em rumo único, do Projeto de Lei da Câmara n° lismo público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo 
136, de 1994 (n• 4.801/94;na Casa de origeni), que criãe transfor- - Pareceres, proferidos em Plenário, em substiOJição ã Co
ma. no quadro pennanente de pessoa da Secretaria do Tnl>unal missão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Meira Filho. 1 o 

Regional do Trabalho da 6" Região, Os cargoS que menciona e dá pronunciamento: favorável ao Projeto; 2° pronunciamento: favorá
outra~vidê!l~~- _ _ _ _ ~ __ ve_l._à emen~_ . ..J!e_}~lenário • .Q)ependendo d~ parecer sobre a_s 

(Dependendo de parecer da "Comissão de Constituição, emendas apresentadas perante a Comissão) 
Justiça e Cidadania) · 37 

30 PROJETO DE LEIDA CÃMARA N" 151. DE 1992 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 90, DE 1994 (Incluído em Ordem do Dia nos l<rmos do 
COMPLEMENrAR art.!72,LdoRegimenroln,.mo) 

(Em regime de ur~ncia, nos termos do Disct.tssão. em rurilo único, do Projeto de Lei da Câmara no 
art. 336, b, do RegimeniO Interno) 151, de 1992 (o• 1.002, na Casa de origem), que dispõe sobre a ex-

Discussão, em turno 11nico, do Projeto de Lei do Senado tinção da contril:uição sindical a que se referem os arts. 578 a 591 
Do 90, de 1994-Complementar, de autoria do Senador Ney Ma~ da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto--Lei 

n° 5.452, de 1° de maio de 1943 e dá ootms providências, tendo ranhão, que acresceri.ta dispositiVo ao: Código Eleitoral, a fim 
de permitir ã ação resCiS:ória em casõs de inelegibilidade. (De- ~arecer proferido em Plenário, Relator: Senador Eduardo 
pendendo de Parecer da Comissão- de Coristituição. Justiça e Suplicy, favorável ao Projeto, com emendas n% 1 e 2, que apre-
Cidadania) 10enta, em substituição 11 Comissão de Assuntos Soàais. 

31 

OFÍCIO N" S/72, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimenro Interno) 

Oficio n• snz. de 1994, do Senhor Presidente do Baneo 
Central. encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de Silo Paulo- LFfP, destina
das à liquidação de pn>eatórios judiciais. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Eoonômicos) 

32 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 122, DE 1993 
(Em regime de urgência nos tennos 00 

art. 336, c, do RegimeniO In,.mo) 
(frãmitando em conjuniD com o 

Projeto de Resolução n"94, de 1994) 

Discussão, em turno único, do Proje(O de Resoluçlo n° 122. 
de 1993. de autoria do Senador Marco MacleL que cria a Comis
são de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres das (;o.. 

missões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora) 

(Dependendo de parecer sobre a emenda n° 3, de Plenário) 

40 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 73, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nós lermos do 
art. 172, L do RegimeniO In,.mo) 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre 
isenção do imposto de renda para bolsas de estudos de médicos re
sidentes e remuneração de esbldantes em estAgio para complemen
tação de estudos universitários. (Dependendo de parecer da Co
missão de Assuntos Eoonômicos) 

41 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 56, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos 1<rmos do 
art. 172, L do Regimenro Interno) 

De i..riiciativi -da Comissão Diretora. que ratífica a incorpO
ração de vantagens dos servidores do CEGRAF e do PRODASEN. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Constitulçã9, Justiça e 
Cidadania) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - As demais 
mat6rias, em fase de votação~ ficam adiadas em virtude do término 
·do tempo regirnell1al da sessão. 

---------- ---------
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São os seguintes os itens adiados: 

l 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DE 1993 

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

Votação, em turno único, do ProjeiD de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1993 (n• 253/93, na C!maia dos De~tados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorpda à RADIO CAPINZAL 
L TDA, para explorar seiViço de radiodifusão SODOill em onda m~ 
dia na Cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Paroceres. proferidos em Plenário, em substituição à Comis
sio de Educação. 

1° pronunciamento: Relator: Seoador Amir Lando, favorá~ 
vel ao projeto; 

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

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

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

Votação, em tumo único., do Projeto de Decn:to Legislativo 
n• 46, de 1993 (n• 24&'93, na C!maia dos DeJ>!Itados), que aprova 
o ato que n:nova a permissão outorpda à RADIO FRA 1ERNI
DADE L TDA, para explorar SeiViço de radiodifusão sonom em 
freqüencia modul'!'la na Cidade de Aranls, Estado de São Paulo, 
tendo -

Parecer, proferido em Plenário, em substituição à Comissão· 
de Educação: · 

1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, fa
vorável ao projeto; 

2° pronnnciamento: Relator. Senador Jonas Pinheiro. pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, DOS termos do 
art. 375, VIII, do Regimento :Jntemo) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 48, de 1993 (n• 264'93, na C!manldos Deputados), que aprova 
o ato que n:nova a permissão da RÁDIO JORNAL DO BRASIL 
LTDA, pam explorar serviço de radiodifusão sonom em freqü&t. 
ci.a modulada na Cidade do Rio de Janeiro. Estad6 do Rio de Ja. 
neiro. tendo 

Paroceres, proferidos em Plenário, Relator. Senadoc Aun:o 
Me !lo, em substituição à Comissão de Educação: 

1° pronundamento: favorável ao projeto; 
2° pronunciamento: pela n:gularidade dos aiOs e procedi· 

mentos concementes à proposição. -

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Incluído em Dldem do Dia nos lermOS do 
art. 375, VIII, do RegilileniO Jntemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 49, de 1993 (n• 273193, na C!maia dos Deputados), que aprova 
o ato que n:nova a permissão da RÁDIO LITORAL LTDA, pata 
explorar serviço de radiodifusão son<n em freqil&tcia modulada 
na Cidade de Os6rio, Estado do Rio Grande do Su~ tendo 

Pan:cen:s, proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação. 

1° pronunciamento: Relator: Senadoc Amir Lando, fa~oti
vel ao pro_leto; 

l' pronunciamento: Relator. Senador Ney Maranblo, pela 
regularidade dos aiOS e procedimenlos concernentes a proposiçio. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1993 

(Jnclutdo em Ordem do Dia, DOS tennos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, emtumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 50, de 1993 (n• 277/93, na C!maia dos Deputados), que aprova 
o ato que n:nova a outorga deferida ao SISTEMA NOVA ERA 
DE COMUNICAÇÃO L TOA., pata explorar SeiViço de radiodifu
são sonora em onda m&lia na Cidade de Boorazópolis. Estado do 
Paraná, tendo 

Parecer favotivel, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Joo6 Eduanlo, em substituição à Comissão de Educação. 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

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

Votação, em b.Jmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 52, de 1993 (n• 24&'93, nà C!maia dos Depu~). que aprova 
o aiO que n:nova a concessio outorpda à RADIO GRANDE 
LAGO L TDA, para explorar SeiViÇO de radiodifusão sonom em 
onda m&lia na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Parec.ems favoráveis, proferidos em Plenário, em substii:JJi
ção à Cotuissio de Educação: 

t• pronunciamento: Relator. Senador Ney Maranhão; 
ze pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo, 

pela tegularidade dos atos e pro:;edimentos concementes A propo
sição. 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(Jncluido em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento :Jntemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 55, de 1993 (n• 267/93, na C!maia dos Deputados), que aprova 
o aiO qbe renova a concessio outorgada i PAQUETÁ EMPREEN
DIMENTOS LIDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda m.6dia na Cidade de F1oriano. Estado do Piauí, tendo 

Parecer favotivel, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Ney Maranhão, em substituição i Contissão de Educação. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"7, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•7,de 1994 (n"308/93, na C!maia dos Deputados), que aprova o 
aiO que n:nova a outmga deferida à RÁDIO CULTURA DE TIM
BÓ L TDA, para explorar se<ViÇO de mdiodifusio sonom em onda 
m~a na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favotivel, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação. 

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"9, DE 1994 

(Jncluido em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Jntemo) 

_Votaçio, em turno únicO, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 9, de 1994 (n• 301193, na C!maia dos Deputados), que aprova o 
aiO que n:nova a ooncessão outotgada à RÁDIO E TV TAPAIÓS 
L TOA., Jl'lill explorar serviço de radiodifusão de sons e imagena 
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(televisão) na Cidade de Santarém, Estado do !'alá. tendo 
Parecer favorável proferido em Plenário, Relator. Senador 

Dirceu Carneiro, em substiruição à Comissão de Educação. 

11 
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 10, de 1994 (n• 297193, na Cimara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe. URBANO THJE.. 
SEN para executar serviço de radiodifusão sonor.l em freqü&lcia 
modulada. com fms exclusivamente educativos, na Cidade de 
Novo Hamburgo, Estado do Rio GI3Dde do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitui~ 
ção à Comissão de Educa~o. 

1° pronunciamento: Relator: Senador João França, favorá~ 
vel ao projeto; 

zo pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes A 
proposição. 

12 
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 11, DE 1994 

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

Votação. em tumo único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n•11, de 1994 (n° 265/g3,na Cimara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a pennissão outorgada A S.A. RADIO 
VERDES MARES, para explorar serviço de mdiodifusilo sono
ra em freqúência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do 
Ceará, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Sena?or 
Dirceu Carneiro. em substiruição à Comissão de Educação. 

13 
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

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

Votação, em tumo único, do ProjetO "de Decreto Legisla· 
tivo n•12. de 1994 (n• 319/93, na Câmara dos Deeutados), que 
aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇAO aJL11J
RAL CRUZEIRO DO SUL para executar serviço de mdiodifusão 
sonora em freqUência modulada na cidade de Sofocaba, Es' ~do 
de Silo Paulo, tendo 

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

1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
2° pronundamento: pela regularidade dos atos e procedi

mentos concernentes à proposição. 

14 

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 18, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legisla· 
tivo n• 18, de 1994 (n• 252/93, na Cimara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
ARAGUAIA L TDA., para explorar serviço de radiodifusilo so
nora em onda média na Cidade de Araguaina., Estado do Tocan~ 
tins. tendo 

Parecer favonlvel proferido em Plenário, Rellltor, Senador 
Carlos Patrocínio. em substimição à Comissão de Educação. 

15 
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

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

Vota.çio. etD· rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 19, de 1994 (n• 254193, na Cimara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessio wtorgada à TV TOCANTINS 
L TDA. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Rellltor. Senador 
Carlos Palroeínio, em substiruição à Comissão de Educação. 

16 
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 23, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 23, de 1994 (n• 327193, na Câmara dos D~putados), que aproya 
o alo que renova a concessão outorgada à RADIO MONT ANHES 
DE BOTELHOS L TOA., para explorar serviço de ra.cfiodifusio 
sonora Cin onda nlédia na Cidade de Botelhos, Estado de Minas 
Gerais, lendo 

Parecer favorável, proferiOO em Plenário. Relator: Senador 
Henrique Almeida, em substib.lição à Comissão de Educação. 

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24. DE 1994 

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

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 24, de 1994 (n• 32&'93, na Cimara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPE
RIOR DO V AlE DO SAPuCAÍ para executar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada. com fins exclusivamente 
educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio PorteUa, em substituiçilo à Comissão de Educ:ação. 

26 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 336, b, do Regíniento Interno) 

Votação, em turno único, do ProjeiO de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1994 (n• 2X21'12, na Cimara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo Ortográfico da Ungua Portuguesa, assinado em 
Lisboa, em 16 de deumbro de 1990, tendo 

Parecer favorável proferido em Plenário, Rellltor: Senador 
Josapbat Marinho, em substituiçilo à Comissão de Relações Exte
riores e Deresa NacionaL 

34 
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N°13, DE 1991 

COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cimara n• 
13, de 19Y -Complementar (n• 223/W -Complementar, na Casa 
de origem). que regulamenta o § z· do art. 171 da Constituiçilo Fe
deral. dispc J.do sobre _a ediçio e o processo legislativo das medi~ 

.das provisó ;as previstas no art. 62 da Constituição Federal, e dá 
outms provi .âlcias, tendo 

- Par· :eres, sob n"S 49 e 88, de 1991, da Comissão 
- de ~onstihlição, Justiça e Cidadania, 1° pronuncia .. 

mento: '"•wo wel ao Projeto, com as_Emendas de n°S 1 a 4- CCJ, 
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que apresenta; 2° pronunciamento: cootráifó b.Emendas de n"s 5 
a 17. de Plenário. 

36 
PROJETO DE LEI 00 SENAOO N" 27, DE 1991 

COMPLEMENfAR 

Votaçio, em turno ónico, do Projeto de Lei do Senado n' 
27, de 1991- Complementar, de autoria do Senadoc Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o § 3' do art. 192 da Constituiçio Federa~ 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos,- ·e dá-outraS 
providências, tendo 

Parecer favoráveL proferido em Plenário. Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

38 
PROJETO DE LEI 00 SENAOO N" 232, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 254, pan\gmfo ónico, do RegimentO Interno) 

Discussão, eni rumo único. do Projeto de Lei do Senado n° 
232, de 1991, de autoria do Senador Jutaby Masalbiles, que autori· 
za o Pcxier Executivo a defmir as terras indispensáveis à preserva
ção ambiental. integmnt.es dos bens da União e dos Estados, na 
forma do art. 23, VI e m combinado com o art. 24, VI, da Cons· 
tituiçio Fed~ tendo 

Parecer contrário, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Rooan Tito, em substimiçio à Collrissiío de Assuntos Sociais. 

39 
PROJETO DE LEI 00 SENADO N" II, DE 1994 

COMPLEMENfAR 

D:ísrussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado D0 

11, de 1994-Complementar, de autoria do Senador Marco Macie~ 
que dispõe sobre fontes de recunoo do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FN:;, c 11 outras providências, tendo 

Parecer sobn'227,de 1994 da Comissão de 
- Assuntos Econômicos, favorável ao Projeto cem emen

das 1 e 2-CAE, que apresenta. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Na presente 
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas às seguin
tes matérias: 

-Projeto de Resoluçio n' 1, de 1995, de iniciativa da Co
missão Diretora,. que altera a redaçio do artigo 1° da Resoluçio n° 
48, de 1989, e dá outras providáncias; e 

-Projeto de Resoluçio n' 2, de 1995, de autoria do Senador 
Pedro Simon, que dispõe sobre a auiOrizaçio pam realização de 

ebras no EdiRtO::io do Senado Federal. 
- O Projeto de Resolução n° 1. de 1995, não recebeu emen

das e ser.l despachado ã Comissio de Constituiçio, Justiça e Cida
dania. 

O Projeto de Resoluçio n' 2, de 1995, recebeu uma emen
da, que ser.llida pelo Sr. I' Secretário. 

É lida a seguinte 

EMENDA N' 1- PLEN 

Dê-se a seguine redação ao artigo 3° do Projeto: 

"Art. 3° A Mesa Diretora do Senado Federal regu
lamentará esta Resolução dentro de 30 (trinta) dias, a 
partir da data de sua publicaçio. 

Justificação 

Acreditamos que o prazo de 90 (noventa) dias proposto no 
projeto para sua regulamentação seja elástico, razão pela qual pro
IX'DlOS sua redução para. 30 (trinta) dias adequando-a à nova reali
dade desta Casa. 

Sala das Comissões. 10 de janeiro de 1995.- Senador Júllo 
Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A matéria 
será despachada às Comissões de Constib.iição, Justiça e Cidada
nia, e Diretora, para exame do Projeto e da emenda 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18h45min, 
ca:n a segunte 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

REQUERIMENTO N" 1.064, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.064, de 
1994, do Senador Lourival Baptista. solicitando, nos termos regi
mentais, a ~. nos Anais do Senado Federal. dos discursos 
de Suas Excelências os Senhores Ministro Carlos Mário da Silva 
VelloSQ, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e Senador Fer
nando Henrique Cardoso, Ptesidente eleito, proferidos na soleni
dade de diploinação do Presidente do Vice-Presidente da Repúbli
ca Federativa do Brasil, no dia 17 de dezembeo de 1994. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nada mais 
havendo a tratar, a ~sidência vai encetl'3I os traballios. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanra-se a sessão às 18h45min.) 

Ata da 24a Sessão, em 10 de janeiro de 1995 
11" Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Humberto Lucena 

ÀS /8 HORAS E 46 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Alexandre Costa - Alfred<> C;unpos -
Aureo Mello- Beni V eras- Carlos Lyra - César Dias - Cbasas 
Rodrigues - Coutinho J~e - Dario Pereim - Dirceu Carneiro -
Eduardo Suplicy - Elcio Álvares- Epitácio Cafeteira- EsperidiBo 
A:nin- Eva Blay- Fernando Bezerra- Flaviano Melo- Fpmcis-

co Rolk:mberg - Gilberto Miranda- Guilherme Palnteira- Henri
que Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Hydekel 
Freitas- Jaoques Silva- Jarbas Passarinbo- João Calmon- João 
França - Joaquim Beato - Jonas Pinbeiro - Josaphat Marinho -
Joel de Hollanda- José Alves- José Fogaça- José Paulo Bisai
José Pedro - José Richa- José Samey - Júlio Campos - Júnla 
Ma.rise - Lavoisier_ Maia - Louremberg Nunes Rocha - Lcll.ll~val 
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Baptista - Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Marco Lúcio -
Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão 
- Nabor Júnior-- Nelson Carneiro- Nelson Wedeidn- Ney Suas
suna - Odacir Soares - Pedro Simon ...., Pedro Teixeira - Racbid 
Saldanha Der:zí - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Rooan Tito 
- Teotónio Vilela Filho- V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 64 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se

cretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 35, DE 1995 

Requeremos urg&.cia. nos termos do art. 336, ''b11
, do Regi

mento lnlerno, para o Of. n• 83, de 1994 (Oficio PRESI 3771. de 
13-1-94 na origem) do Senhor Presidente do Banoo Central do 
B=iL encaminhado ao Senado Fedem! solicitação do Governo de 
São Paulo, para emissio de Lettas Financeiras do Tesouro do Es
tado de São Paulo - LFfP, destinadas ao giro da Divida Mobiliá
ria do Estado, vencível no 1 o semestre de 1995. 

Sala das Sessões, 10 de janeiro de 1995.- Mauro Beoevi
des - Eldo Alvan:s - Magno Bacelar - Epitádo Cafeteira -
João Fogaça - Bcni V eras- Dirceu Carndro -Eva Blay -José 
Rlcba- Joaquim Jleato 

REQUERIMENTO N- 36, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336. alinea ''b", do 

Regimento Interno, para o Oficio n• S/76, de 1994, relativa à auto
rização para rolagem da dívida do Estado de Minas Gerais. 

Sala das Sessões, 10-1-95.- Mauro Benevides- Magno 
Bacelar - Oda<:ir Soares - Epitácio Cafeteira -Jonas Pinheiro 
-Beoi V eras 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Esses ~<queri
mentos serão votados após a Ordem do Dia, na fOl"'Da do disposto 
no art. 340~ inciso IL do Regimento Interno. : 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

Votação, em rumo único, do Requerimento n° 
1.064, de 1994, do Senador Lourival Baptista, solicitan
do, nos termos regimelltais, a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, dos discursos de S. Ex's os Senhores 
Ministro Carlos Mário da Silva Velloso, Presidente do 
Tribunal Superior EleitoraL e Senador Fernando Henri
que Carôoso, Presidente eleito, proferidos na solenidade 
de diplomaçlo do Presidente e do Vioe-Presidente da 
República Federativa do Brasil, no dia 17 de dezembro 
de 1994. 

Em votação O requerimento, em blmO único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pt:CDli.llccer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

DISCURSO PROFERIDO PELO MINISTRO 
CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSQ, PRESI

_!JENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR EUliTORAL, 

NA SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 17-12-
94. EM QUE FORAM DIPLOMADOS OS SENADO
RES FERNANDO HENRIQUE CAROOSO E MARCO 
MACIEL, COMO PRESIDENTE E VlCE-PRESIDEN
TE DA REPÚBUCA. 

-Senhores Senadores Fernando Henrique Cardoso e Marco 
Maciel, este é um momento muito impOrtante para os que nos em
penhamos na construção da democracia e no aperfeiçoamento das 
instituições políticas brasileiras, tarefa que se renova a cada dia e 
que constitUi trabalho permanente. É que, nesta sessão solene, a 
Justiça Eleitoral dá por concluídas, com a diplornaçlo de Vossas 
Excelências, como Presidente e Vice-Presidente da _República Fe
derativa do Brasil, a sua missão fundamental, que se constib.li no 
preparar, realizar e apurar as eleições, de mc:xio que estas possam 
refletir a legítima vontade do povo. No que diz respeito, especial
mente, à eleição de Vossas Excelências, a captação e a transmissão 
da vontade eleitoral foram de legitimidade incontestável, num uni
verso incrivel de cerca de 95.<X>O.(X)() de eleitores, certo que com
parecetam ao pleito e votaram 77.973.024 eleitores. A Justiça 
Eleitoral. dando por encerrado o pleito presidencial de 1994, ou
torga-lhes o diploma que, além de atestar a legitimidade de suas 
eleições, que decorrem da vontade da maioria absoluta dos cidadã
os brasileiros, possibilitar-lhes-á investirem-se no mandato que 
lhes foi conferido pelo titular do poder. 

No discurso que proferi qWmdo me eiDpJssei. recentemen
te, no cargo de Presidente desta Casa. acentuei que a v~de elei
toral é a razão de ser na Justiça Eleitoral, verdade eleitoral que 
vem sendo perseguida pelos juizes eleitorais brasileiros desde 
quando esta Justiça foi criada, Do Brasil, pelo Código Eleitoral de 
1932. Muito se reali.zru nesta área, inegavelmente. Já não se fa
zem eleições a bico de pena e os casos de conupção, de abu-so de 
poder econômico ou político são punidos exemplarmente. Acres
centei, entretanto, que ainda são petpetradas fraudes no processo 
eleitoral. O exemplo mais recente é o das eleições de 1994, no Rio 
de Janeiro. Estamos convencidos, na linha da pregação do grande 
condutor das eleições de 1994, o eminente Ministro Sepúlveda 
Pertencr. que presidiu esta Corte com boiii3 e ilustre, de que essas 
fraudes serão banidas do processo eleitoral brasileiro no momento 
em que eliminarmos as cédulas, as umas e os mapas de uma., in
formatizando o voto. Sabemos, Srs. Sena.doies Fernando Henrique 
e Marco Maciel, do compromisso de Vossas Excelências com a 
verdade eleitoral. Esta não seriA hora, evidentemente, de solicitar 
apoios. Relembrar, enttetanlo. posb.lras éticas, assentadas em virtu
des cívicas, que eotistifuem a marca de VOssas Excelências, gera a 
·certeza de que o Poder Executivo, sob a chefia do Senador Fernan
do Henrique Cardoso e com a ajuda dQ_ seu Vice-Presiden_te, oS~
nador Marco Maciel, abraçará a idéhl que acaletitamos de, infor
matizando o voto, esCorraçamos os que tentam fraudar a vontade 
p<JJ>llar. 

Também é nosso propósito, Srs. Senadores Femando Henri· 
que Cardoso e Marco Maciel, a instituição de uma lei eleitoral per
manente, que discipline todas as eleições e não apenas uma elei
ção. Esta lei poderá ser o código eleitoral ajustado à nova realida~ 
de político-eleitoral btaSileira. Ajlstar a Lei Otgânica doo Partidos 
Políticos. Lei n• 5.682, de 1971, à nova ordem constitucional, é 
necessário. EntristeCe-nos a pllverização das agmniações partidá
rias, dado que Q grande número de partidos enfraquece-os, tornan~ 
do-os presas fáCeis dC aventureiros políticos. N"ao nos faltam moti
vos, de rutro lado, para pedir aos homens públicos brasileiros um 
momento de reflexão em tomo do sistema eleitoral utilizado para a 
escolha dos dep1tados. Entendemos que o sistema exclusivamente 
prc>pcJI'cional favoreci: o abuso do poder econômico_ e de autorida- _ 
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de. impede que o representante esteja vinculado aos seus eleitores 
e estimula a divisão dos candidatos no ambiente interno dos parti
dos. É por isso que não se pode concordar com a frase, que chega 
a ser lugar comum. no sentido de que o Parlamento tem a cara da 
sociedade brasileira. Por isso, ~nosso desejo propor estudos ares
peito do voto distrital puro e do voto distrital misto. V. Ex•, Sr. Se:
nador Fernando Henrique c.roo.o, é autor de projeto de lei apre
sentado ao Senado Federal. Projeto de Lei n• 328, de 1991, que, 
no rumo do art. 45 da Constituição, exige o sistema proporcional 
na eleição para a Câmara dos Deputados, procura. na linha do voto 
distrital misto, conferir maior representatividade àquele sistema. 

Isto, evidentemente, nos traz a certeza de que o Poder Exe
cutivo e a Justiça Eleitoral estarão juntos na reflexão do tema. 

É nosso desejo, finalmente, discutir a questão do fmancia
mento das campanhas eleitorais. Demos, é certo, um bom passo 
com a Lei D0 8.713, de 1993, que instituiu os ''bónus eleitorais", 
que permitem. presentes as cautelas adota.das pelo TSE, a identifi
cação dos fmanciadores. Temos, eDIIWmto, qne ir mais longe, 
sempre buscando impedir que o dinheiro possa macular a vontade 
popular. 

Sr. Presidente. Pe:rdoe-me por suscitar, num momento de 
festa, essas questões a V. Ex" que, depositário daconfWlça da Na· 
ção, tem um mundo de problemas a equacionar~ a resolver, a V. 
Ex" que, tendo em consideração a sua posblm de intelectual respei
tado na Europa e nos Estados Unidos, e com os excelentes quadros 
que tem disponíveis, cbeftará um governo que haverá de trazer 
uma era de prospe:ridade pam os brasileiros. Mas é pOr isso mesmo 
que colocamos à sua reflexão as questões expostas, dado que ne
nhuma reforma econômica será-completa, sem o aperfeiçoamento 
das instituições políticaS. Sempre foi assinl no primeiro mulldo, 
se:rá assim no Brasil que, com os seus cento e cinqíienta milhões 
de habitantes, em espaço de tempo que não sexá longo, sentar-se-á 
à mesa das grandes potências econõmicas. 

Espenunos que tudo isto venha, Sr. Senador FCilllllldo Hen· 
rique Cardoso, nas realizações do govemo que chefwá, com a a)l
da do Senador Marco Maciel, no momento em que este Tribunal 
Superior Eleitoral lhes entrega. em nome do povo brasileiro, o di
ploma de Presidente e Yice·Presidente da República Fedetativa do 
BrasiL 

Cerimônia de Diplomação 
do Presidente e Vice-Presldente Eleitos 

O Senhor Fernando Henriqne Cardoso: Excelentíssimo Se
nhor Presidente do Tribunal Superior Eleitonl Ministro Carlos 
Velloso; Excelentissimo Senhor Sepúlveda Pertenoe, Presidente 
em exerclcio do Supremo Tribunal Federal; Exoelentlssimo Se
nhor Senador Humberto Lurena, Presidente do Senado e do Con
gresso Nacional; Deputado Vital do Rego, representante do Presi
dente da Câmara dos Deputados; Senhores Presidentes dos Tribu
nais Superiores; Senhores Ministros do Supremo Tn"bunal Federal; 
Senhores Ministros desta Corte de Justiça; Senhor Procnrndor·Ge
ral da República, Dr. Aristides Junqneira: Senhor Vice-Presidente 
da República- já o posso chamar assim- Senador Marco Macie~ 
Senhoras e Senhores. Pedi a palavra para expressar, neste momen
to, não só minha emoção, senão também qne minha gratid!o. 
Emoção por ter chegado à Presidência da República pela vontade 
do povo brasileiro. Uma eleição- como disse o Ministro Carlos 
Velloso - que representou o momento de convergêocia para uma 
grande vontade nacional que manifestou numa eleição já no pri
meiro turno. E gratidão a todos aqueles que contribuíram pua isso, 
mas especialmente à Justiça do BrasiL 

Acredito que as palavras do Ministro Velloso, ao chamar a 
atenção p~ certos aspectos substantivos da nossa vida política, 

são palavras que merecem o meu apoio e a nossa reflexão. Há 
poucos dias estava eu nos Estados Unidos, numa ~nião em que o 
Presidente Bill Clinton e o Presidenle Itamar Franco tivetatn a 
gentileza de pedir que eu participasse, que juntou lodos os Presi
dentes e Chefes de.Estado dos países das Américas. E. como me 
foi dada a palavra.. para concluir aquela reunião, disse que o verda~ 
deiro milagre que havia ocorrido no Brasil não bavia sido o mila
gre econômico - assim chamado em certa época - mas o fato de 
sermos boje, como mostrop agqra há pouco o Ministro Velloso, 
uma das maiores democrndas de massa do mundo: 95 milhões de 
eleitores, 77 milhões de vootades presentes. Um país com muita 
desigualdade, pobre em muitas regiões - embora não ao seu con~ 
junto -, portanto. com muita inj.Jstiça e que mantém este amor à 
democrncia. Um povo que, a despeito de tudo, vai às umas, vota e 
confia; outra vez e outra-vez e outra_ vez. E, se a chama que vai 
permitir as mudanças. inclusive as econômicas e estrub.lrais, como 
bem colocou o Ministro Velloso. não haverá mudança estável se 
não fór motivada por uma vontade democrática e pelo respeito à 
manifestação do voto pop.1lar. E esse respeito não é apenas o res
peito fOtmal, mas ~ substantivo. Daí a necessidade, a qual eu me 
junto ao Ministro Velloso e aos demais Ministros, Ministro Sepút~ 
veda- que eu sei qÚe se empenhou nessa direção -.o-Ministro 
Resek, que também foi antecessor nesta Casa. e a Justiça brasilei
ra, no Sentido de dizer que precisamos informatizar o voto, como 
um passo indispensivel para evitar a fraude e para permitir que a 
vontade desses milhões de brasileiros, muitas vezes sem as luzes 
necessárias sequer para distinguir entre unrnome e outro, possam 
ter sua vontade efetivamente respeitada. · 

Assim como me parece essencial que se prossiga na direção 
de uma lei eleitoral estável •••. Anseio antigo, mas nunca realm.CDle 
efetivado, porque a cada v~spera de eleição muda-se a lei eleitoral 
e isso produz uma instabilidade que não condiz com a ordem jurí
dica estável. 

Creio que, neste momento. mais do que mlDca, temos que 
refletir sobre a importância de uma ordem jurídica e do respeito a 
esta ordem jundica, doa a quem doer, a começar pelo próprio Pre· 
sidente da República. se for o·caso- espero que nunca seja. Mas 
esse é o fundamento essencial da continuidade democrática e da 
possibilidade de realmente a vontade do povo não se esvair sim~ 
plesmente um gesto fonnal de voto. mas ter continuidade de numa 
ação de transformação do nosso País. 

V. Ex", Ministro Velloso, expressou que novamente o Pais 
confia; a responsabilidade do Senador Marcos Maciel a mim é 
uma responsabilidade muito gzande, mas uma responsabilidade 
qne não poderá ser atendida se não for compartilhada por todos 
aqueles que participam das decisões nacionais, desde os que parti
cipem da maneira mais humilde, até aqueles que nas Altas Cortes 
tomam decisões de impot1ân.cia geral para. o País. Tenho a convic
ção de com serenidade, juntos, Parlamento, Exerutivo, os Tribu
nais, nós seremos fiéis à vontade desse povo e trabalharemos não
só para consolidar a ordem jurídica. como para que permita as 
transformaçõeS que o Brasil tanto anseía JX'I" elas e que encontrará 
em mim sempre um eco. 

Presidente, Senhores Ministros. não quero abusar da paciên
cia - e a solenidade ni9 requer um longo discurso - quero apenas, 
ao reiterar meus agradecimentos. dizer que quem começou a "ida 
como comecei. na universidade; que quem amargou - e sempre a 
laigo- ouvir de quem viveu momentos dificeis em regimes autori~ 
tários; de qnem nunca deixon de acreditar na possibilidade da vol
ta da democracia. de quem., no momento em que pdde expressar 
seus pontos de vista m.Jm convívio democrático, se esforçou -
como me esforço e tantos de nós nos esforçamos - para. que essa 
convivência seja u~ convivência civilizada, e para que nós este-
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jamos sempre olhando para o futuro e não remoendo o passado. é 
uma grande emoção reCeber de V. Exa o ·diploma de Presidente 
eleito da República. 

Agradeço profundamente e mais uma vez prometo aos que 
aqui estão, coirio prorileti na campanha pelo Brasil afora. que se 
nós não fizermos mais não será por falta de trabalho meu, será tal
vez por falta de luzes ou será por não ter sido eU capaz de juntar 
mais forças. Farei o possível e o impossível para que o Brasil. 
cada vez mais convergente, possa alcançar aquilo que todos os 
brasileiros querem: um país digno e decente; um país onde o 
povo se sinta assegurado na sua cOndição de cidadania e onde 
possa sentir também que essa cidadania implica em condições 
materiais de existência para que a sua fãmília possa existir de 
uma maneira cori'eta. 

Muito obrigado. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Passa-se, age>

ra, à apreciação do Requerimento n° 35. de 1995, lido no Expe
diente, de Urgência para o Oficio n° S-83, de 1994. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma.nocer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinári.a subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso ll. do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Passa-se, ag<>
ra, ã apreciação do Requerimento n° 36, de 1995, lido no Expe-
diente, de Urgência para o Oficio n° S-76, de 1994. -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa,) 
Aprovado. 
Aprovado o r~uerimento. a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordináiia -SUbseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 
faz um apelo aos_Srs. Senadores para que permaneçam em Brasília 
amanhã, a f:tm de que possamos votar, na sessão ordinária, à tarde, 
matérias importanússimas de lei complementar. qual sejam: proje
to de lei de autoria da Deputada Rita Camata. projeto de lei quere· 
gula a edição de medidas provisórias. chamado Projeto Nelson Jo
bim, e o Projeto de Lei de_ Concessões. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência yai encerrar os 
trabalhos. designando paia a sessão ordinária de amanhã, às 
14h30nlln.aseguinre 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nOs terriiõS do 

art. 375, VIII. do Regimento In"'mo) 

Votação. em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 45. de 1993 (n' 253/93. na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Capinzal Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sooora em onda média na Ci
dade de Capinzal, Estado de Santa Catarina. tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação. 

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

-2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas -~eiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à pro-
posição._ • 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia. nos tennos do 
art. 375, VIII. do Regimento In"'mo) 

Votação, ein tumo único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n' 46, de 1993 (n' 248/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada 1 Rádio Frater
nidade Ltda. para explorar serviço de radiodifusio sonora em 
freqüôncia modulada na cidade de Araras, Estado de Sio Paulo, 
tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição 1 Comissão 
de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, fa
vorável ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à pro
posição. 

-3~ 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
. art. 315, VIII, doRegimen!O In"'mo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n' 48, de 1993 (n' 264/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão da Rádio Jomal do Brasil 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüén
cia modulada na cidade do Rio de Janeiro. Estado do Rio. de Ja
neiro, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, Relator: Senado< Aureo 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

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

mentos concernentes à proposição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos """""' do 
art. 375, VIII, do Regimento lntemo) 

Votação, em tomo unico. do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 49, de 1993 (n' 2731'13, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Litoral Lida. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Osório, Estado do Rio Gnnde do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Educação. 

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

.,2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhio, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 
art. 375, VIII. do Regimento In"'mo) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n' 50, de 1993 (n• 277/93. na Câmara dos Deputados), que 
-aprova -o ato que renova a outorga defCrida ao Sistema Nova 
Era de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifu. 
são sonora em onda média na cidade de Borraz6polis, Estado 
do Paraná, "'ndo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
José Eduardo, em substituição à Comissão de Educação. 
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-6-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 52. DE 1993 

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

Votação, em rumo únicO. do Projeto-de Decn:to Legislativo 
n' 52. de 1993 (n' 246/93. na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a concessão ootorgada à Rádio Gr.mde Lago 
Ltda. para ex;plora.r serviço de radiodifusio sonora em onda média 
na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitui~ 
ção à Comissão de Educação: 

-1° proouoàameoto: RelatO{; Senador Ney Maranhi.o; 
-2° pronuodamento: Relator: Senador Affonso Camargo, 

pela regularidade dos atos e JrOCedimentos concernentes à. propo
sição. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 55, DE 1993 

(Incluído em Onlem do Dia nos tennoo do 
art. 375, vm. do Regimenw Interno) 

Votação, em rumo único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 55. de 1993 (n' 267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que reDova a concessão outorgada à Paquetá Empreendimen-
105 Ltda. para explomr serviço de tadiodifusio sonom em onda 
média na cidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo 

Parocer favmivel, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maraohão, eoi substituição à Comissão de EdllCação. 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7. DE 1994 

(Incluído em Onlem do Dia nos tennoo do 
art. 375, vm. do RegimeniO Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislati-.:o 
n' 7, de 1994 (n' 308/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
aiO que renova a ootorga deferida à RAdio Cultura de Timbó Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em on4a m&lia na ci
dade de Timbó, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favmivel, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. em substituição à Comissão de Educação. _,_ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994 
(Incluído em Onlem do Dia nos termos do 

art. 375, VID. do RegimeniO Interno)' 

Votação, em lllrno único. do ProjeiO de J:)e,c,do Legislativo 
n'9. de 1994 (n' 301193. na Câmara des Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio e 1V Tapaj6s Ltda .. 
para explorar serviço de tadiodifusão de sons e imagens (televi~-

"sio) na Cidade de Santarém. Estado do Pará, tendo · · 
Parecer favmive~ proferido em Plenário, Relator. Senador 

Dirceu Cãmeiro, em substituição à Comissão de Educação. 

-10-·· 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

(Incluído em Onlem do Dia nos termos do 
art. 375, VID, do Regimenw Interno) 

Votação, em turno único, do ProjeiO de J:)e,c,do Legislativo 
n' 10, de 1994 (n' 297/93. na Cimaia dos Deputados), que aprova 
o aiO que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
executar serviço de radiodifusão sonom em freqüôncia modulada, 
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis. proferidos em Plenário, em substitui-

ção à Comissão de Educação. 
-1° pronunciamento: Relator: Senador João França, favo

rável ao projeto~ 
-_-zo pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho. pela 

regularidade dos atQs e procedimentos concernentes à proposição. 

-li-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 11. DE 1994 

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

Votação, em OJmo único, dO Projelo de Decreto Legislativo -
n' 11, de 1994 (n' 265/93. na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à S.A. Rádio Verdes Ma
res, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada na cidade de Fortaleza. Estado do Ceará, tendo 

-parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação. 

-12-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'l2, DE 1994 

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

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto legislativo 
n' 12, de 1994 (n' 319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Culnnal Cruzeiro do Sul 
para executar setviço de radiodifusão sonora em freqüêncía niodu
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. tendo 

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

-l0 pronunáamento: favorável ao projeto; _ 
-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi-

mentos concernentes à proposição. 

-13-· 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, vm. dn Regímen lO Interno) 

Votação, em turno único~· do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 18, de 1994 (n' 252/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Araguaia I...tda.. 
para explorar serviço de radiodifusão sonma em cinda média na 
Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
CarloS PatroCínio, em substituição à Comissão de Educação. 

-14-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'l9, DE 1994 

(Incluido em Ordem do Dia. nostennos do 
art. 375, vm, do RegimeniO Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 19, de 1994 (n' 254'93, na Càmara dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda.. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na 
cidade de Anápolis. Estado de Goiás, tendo 

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

-15-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375, vm. do RegimeniO Interno) 

Votação, em lllrno ónico, do ProjeiO de J:)e,c,do Legislativo 
n• 23, de 1994 (n' 327/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à RádiO Montanhês de 
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Botelhos Ltda. para explorar sexviço de radiodifusão soDora em 
onda média na Cidade de Botelhos, Estado de Minas Gerais.. tendo 

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

-16-
PROJETO DE DECRETO LEGJSLA TIVO N° 24, DE 1994 

(Em tegime de urgência, nos termos do 
an. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto Legisla
tivo D0 24, de 1994 (n° 328/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação de Ensino Su
perior do Vale do Sapucar para executar serViço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, com flns exclusivamente 
educativos. na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Ge
rais, tendQ 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Lucídio Portella, em substituição à Comissão de Educação. 

-17-
PROJETO DE DECRETO LEGJSLA TIVO N" 62, DE 1993 

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

Discussão, eni turno único, do ProjetO-de D~to Legislati
vo n• 62, de 1993 (n• 268/93, na Câmara dos Depurados), que 
aprova o alo que ~nova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Vila Real Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Cuiabã, Estado de Moto Gros$o. (De
pendendo de parecer da Comissão de Edncação) 

-18- --
PROJETO DE DECRETO LEGJSLA TIVO N" 64, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do 
an. 375, vm, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 64, de 1993 (n• 275/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão otitotgada à Socieda
de Rádio Emissora Paranaense S/ A para explorar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens (televisão), nà-cidade de Londri~ 
na. Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

-19- . 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 69, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
an. 375, Vni, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único. do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 69, de 1993 (n• 313/93, na CânJara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à RADIO MARIANA L TDA. 
para explorar serviço de rildiodifusão sonOra em· freqiiência modu
lada na cidade de Moriana, Estado de Minas Gerais. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Edncação) 

-26--
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 8, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos temios do 
an. 375, vm. do Regimento Interno) 

DiscussãO, em tomo único, do ProjetO de Decreto Legis
lativo n• 8, de 1994 (n• 303/93, na Câmara dos Deputados}, que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO CUL
TURA DE PAULO AFONSO LTDA., para explorar serviço de 
radiodifusão Són-ora em freqúência modulada na cidade de Pau
lo Afonso, Es:ado da Sabia (Dependendo de parecer da_ Comis-

são de Educação) 
-21-

PROJETO DE DECRETO LEGJSLA TIVO N" 20, DE 1994 

(lnCfui4o· em Ordem do Dia, ilõS termos dõ_ 
an. 375, vm, do Regimento Interno) 

DisCussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 20. de 1994 (n• 266/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a ~ssão ootorgada à REDE NOVA 
TERRA DE RADIODIFUSÃO LTDA, atuaimeme denominada 
REDE FÉNIX DE COMUNICAÇÃO LTDA, para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
São José dos Pinhais, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação) 

-22-

PROJETO DE DECRETO LEGJSLA TIVO W 21, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VII1, do Regimento Interno) 

Discussão, em_tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 21, de 1994 (n• 292/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o alo que renova a permissão da FM RADIO INDE
PENDENTE DE ARCOVERDE LTDA-. parn explorar serviço de 
radiodifusio sonora em freqüência modulada na cidade de Arco
verde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de parecer da Comis
são de Educação) 

-23-

PROJETO DE DECRETO LEGJSLA nVO N" 26, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia ·nos termos do 
art: 375, Ynl parágrafo único, do" Regimento Imerno) 

Discussão, em tumo único. do Projeto de Decreto Le
gislativo n° 26, de 1994 (n° 344/93, na Câmara dos De_.Puta~ 
dos), que aprova o ato que outorga permissão à RADIO 
CAMPOS DOURADOS FM LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Media.Íleira, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação) 

-24-

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N• 39, DE 1994 

(lb.cluído em Ordem do Dia. nps termos do 
an. 315, vm, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 39, de 1994 (n• 296/93, naCÔ!lla!' dos Deputados}, que 
aprova o ato que outorga permissão à RADIO SERRA NEGRA 
FM LTDA. para explomr serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

-25-

PROJETO DE DECRETO LEGJSLATIVO N"45, DE 1994 

(Incluído em Oxdem do Dio nos tenn<J& do 
arL 33.6, b, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decteto Legislativo 
n• 45, de 1994 (n• 227/92, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o. texto do Acordo Ortográfico da Ungua Portuguesa. assinado em 
Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, tendo 

PaiOCCr favotável proferido em Plenário, Relator: Senador 
Josaphal Marinho, em substituição à Comissão de Relações Exte-
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rion:s e Defesa NacionaL 
-26-

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 179, DE 1990 

(Em regime de llrgência, nos lermOS do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n' 179, de 1990 (n' 202/91, naquela 
Casa), de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dis
põe sobre o regime de prestaçio de serviçoo públicos pela iniCiati
va. privada,. previsto no art. 175 da Coostituição, e regula a conces
silo de obra pública, lendo 

- Parecer proferido em Plenário, Relator. Senador José Fo
gaça. em substituição às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e de Assuntos Econôm.icos, favorável ao Substinuivo 
da Câmara. com requerimentos que apresenla.. 

(Dependendo de parocer da Comissio de Serviços de ID· 
rra-Estrotura) 

-27-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 117, DE 1994 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos tern:IOS do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
117, de 1994 (n' 4.151/93, na Casa de origem), que altera disposi
tivos do Decreto-Lei n' 227, de 28 de fevereiro de 1967. 

(Dependendo de paroceres das Comissões de Assuntos So
ciais e de Serviços de Iufra-Estrutura) 

-28-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 136, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos tmrios do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussio, em turno único, do Projeto de Lei da Câmam n' 
136, de 1994 (n' 4.801/94, na Casa de origem), que cria e transfor
ma, no quadro permanente de pessoa da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6' Região, os cargos que ·menciona e dá 
outras providências. 

(Dependendo de parecer da Colllissio de Constituição, 
Justiça e Cidadania) 

-29-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 90, DE 1994 
COMPLEMENTAR 

(Em regime de nrgência, nos lermOS do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno ónico, do Projeto de Lei do Senado 
n° 90, de 1994-Complementar, de autoria do Senador Ney Ma
ranhão, que acrescenta dispositivo ao Código Eleitoral, a fim 
de permitir a ação resCisória em casos de inelegibilidade. (De
pendendo de Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania) 

-30-
0FÍCIO N" S/72, DE 1994 

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

Oficio n' sn2, de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
Central, encaminhando ao Senado Federal solicitaçio do Governo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissio de Lelms 
Financeiras do Tesonro do Estado de São Paulo - LFTP, destina
das à liquidação de precat6rios judiciais. (Dependendo de porecer 

da Comissão de Assuntos Ecooômi<OS) 
-31-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 122, DE 1993 
(Em regime deu~oc:ia nos termos do 

art. 336, c, do Regimento Interno) 
(framitando em conjunto com o 

Projeto de Resolução n' 94, de 1994) 

Discussio, em turno llnico, do Projeto de Resolução n' 122, 
de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a Comis
são de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de poreceres das Co
missões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora) 

-32-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 94, DE 1994 

(Em regime de urgência nos tetmos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Resoluçio n' 122, de 1993) 

Discussio, em tumo único, do Projeto de Resolução n' 94, 
de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge, que ai- o Regi
mento Interno do Senado Federal, lnlllSformutdo a Canissio de 
Educaçio em Comissio de Educaçio, Ciencia e Tecnologia. (De
pendendo de paroceres das Comissões de Constituição, Juotlça e 
Cidadania e Diretora) 

-33-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 13, DE 1991 

. COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da ctm.ra n' 
13, de 1991 - Complementar (n' 223/90- Complementar, na Casa 
de origem), que regulamenta o § 2' do art. 171 da C:OO.tituição Fc

. dera!, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das medi
das provisóriaS previsiu no art. 62 da Constituição Federal, e dá 
outras providências, tendo 

Pareceres, sobn's 49 e 88, de 1991, da Comissio 
- de Constituição, Justiça e Cldadanla, 1' prauoncia

mento: favorável ao Projeto, com as Emendas de n~ 1 a 4- CCJ, 
que aptesenta; 2' pronunciameato: conlrário às Emondss de n's S 
al7, de Plenário. 

-34-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 125, DE 1991 

COMPLEMENTAR 
(Incluído em Ordrm do Dia nçs tei"'Do8 do 

art. 172, L do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da Cimsra n' 
125, de 1991 -Complementar (n' 60189-Complemontar, na Casa 
de origem), que disciplina os limiles das despesas com o funciona
lismo público, na forma do art. 169 d&Constiluiçio Federal, tendo 

- Pareceres, proferidos em Plenário, em substilllição i Co
missio de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Moira Filho, 
1° proonnàamento: favorável ao Projeto; zo pronunciamento: 
favorável à emenda de PleiWio. 

(Dependendo de parecer sobre as emendas ap<CSCiltadaJ pe
rante a Comissio) 

-35-
PROJETO DELEIDOSENADON"27, DE 1991 

COMPLEMENTAR 

Votação, em tumo llnico, do Projeto de Lei do Senado n' 
27, de 1991- Complementar, de autoria doSenad<>: Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o§ 3' do art. 192 d& Constilllição Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e dá outras 
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providências, tendo 
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: SellJidor 

Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Asmntos Ecooô· 
micos. 

-36-
REQUERIMENTO N" 2, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento 0° 2. de 1995, 
do Senador Mansueto de Lavor, solicitando, nos termos regimen
tais, a convocação do Ministro do Planejamento, José Seria, para 
prestar, perante o Plenário do Senado Federal, informações sobre a 
crise mexicana e suas repercussões na economia, nas fmanças e na 
politica cambial brasileira. 

-37-
REQUERIMENTO N• 3, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 3, de 1995, 
do SeDador Mansueto de Lavor, solicitando, nos tetmos regimen
tais. a convocação do Ministro da fazenda, Pedro Malan, para 
prestar, perante o Plenário do Senado Federal, informações sobre a 
crise mexica.ria e suas repercussões na economia, nas fmanças e na 
politica cambial brasileira. 

. -JS-
REQUERIMENTO N" 28, Di: 1995 

Votação, em turno Úllico, do Requerimento n• 28, de 1995, 
do. Senador Epitácio Cafeteira, solicitando, nos texmos regimen
tais, a convocação do Ministro-da FaZenda., para prestar esclareci
mentos sobre. o anunciado fechamento de 600 (seiscentas) agên· 
cias de bancos fedemis. 

-39-
PROJETODELEIDACÂMARAN" 151,DE 1992 

(Jncluido em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I. do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do ProjetO -de Lei da Câmara n° 
151, de 1992 (n•J.002, na Casa de origem), que dispõe sobre a ex· 
tinçio da contribnição sindical a que se referem ós arts. 578 a 591 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n• 5.452, de 1• de maio de 1943 e di outras providências, tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator. Senador Eduar~ 
Suplicy, favorável ao Projeto, cOm emendas n% 1 e 2, que apre
senta, em substituição à Comissão de Aasuntos Sodals. 

(Dependendo de parecer sobre a emenda n• 3, de Plenário) 

-40-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 232. DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 254, parágrafo único, do Regimento Interno) 

DiscussãO, em rumo único, do Projeto de Lei do Senado n° 
232, de 1991, de autoria do Senador Jutaby Magalhães, que autori
za o Poder Exea.1tivo a defmir as terras indispensáveis à preserva
ção ambiental, integrantes dos bens da União e dos Estados, na 

forma do art. 23, VI e VII. combinado com o art. 24, VI. da Cons· 
tituição Federal, tendo 

Parecer contrário, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Ronan Tito, em substituição à ComissãO de Assuntos Sociais. 

-41-
PROJETODELEIDO SENADO N" 11, DE 1994 

COMPLEMENTAR 

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
11, de 1994-Complemenlar, de autoria do Senador Marco MacieL 
que dispõe sobre fontes de reruiSOS do Fundo de ApoiÕ ao Desen
volvimento Social- FAS. C dá outras providências,tendo 

Parecer sob n• 227, de 1994 da Comissão de 
- Assuntos EOOoômic:os, favorável ao Projeto com emen

das I e 2-CAE, que apresenta. 

-42-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 73, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, L do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Julahy Magalhães. que dispõe sobre 
isenção do imposto de renda para bolsas de estudos de médicos re
sidentes e remuneração de esrudantes em estágio para complemen
tação de estudos universitários. (Dependendo de parecer da Co
missão de Assuntos Econômicos) 

-43-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 56, DE 1994 

(Incluído em On:lem do Dia nos termos do 
art. 172, I. do Regimento Interno) 

De iniciativa da Comissão Diretora. _que ratifica a incorpo
ração de vantagens dos servidores do Cegraf e do Prodasen.(De
pendendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Ci· 
dadania 

-44-
MENSAGEM N" 178, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único. do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 178. de 
1994 (n• 325/94, na origem), de 26 de abril de 1994, pela qual o 
Senbor Presidente da República sulmete à deliberação do Senado 
o nome do Senhor Bernardo de Azevedo Brito. Ministro de Pri
meira. Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente 
ca:n a função de Embaixador do Brasil junto à República da Fin· 
lindia, exen:er a função de Embaixador do Brasil )mto à Repúbli· 
cada Estónia. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena - Está encerrada 
a sessão. 

(úvanta-se a ~$.São às I8h50min.J. 
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Ata da 25a Sessão, em 11 de janeiro de 1995 
11 a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs.: Humbeno Lucena, Chagas Rodrigues e N abor Júnior 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES.· 

Affonso Camargo- Alexandre Costa- Beni V eras- César 
Dias - Chagas Rodrigues - Coutinho Jorge - Dario Pereira - Dir
ceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Epitácio Cafe· 
teira - Esperdião Amin - Fernando Bezerra - FrancisCo 
Rollemberg- Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Humber
to Lucena - hap.1an Costa Júnior- Jacques Silva - - João Cal
mon- João França- Joaquim Beato- Josapbat Marinho- Joel de 
Hollanda -José Fogaça- José Pedro -José Richa-José Samey
Júlio Campos - Júnia Marise - Lavoisier Maia - Lourcmberg Nu
nes Rocha - Loorival Baptist.à- Man::o Lúcio - Mauro Benevides 
- Meíra Filho- Nabor Júnior- Nelson Carneiro-- Nelson Wede
kin - Odacir Soares - Pedro Teixeira- Rachid Saldanha Dei7:i
Ronaldo Aragão- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o compo.rec:imento de 44 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

tário. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos traOO.Jhos. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 37, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro a 

transcriçãc nos Anais do Senado dos seguintes artigos: 
''Nelson Carneiro, um precursor do direito de família" e 

"um pouoo da grande vida de Nelson", publicados no jornal A 
Tarde de 21 e 22 de dezembro de 1994,emSalvador-BA. 

Sala das Sessões, 11 de janeiro de 1994. - Senador Lour~ 
vai Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - De acocdo 
com o art. 210. § fO, do Regimento Interno, o requerimento que 
acaba de ser lido será submetido à Comissão Diret<:'lhL 

A Presidência recebeu a Meosagem n° 10. de 1995, pela 
qual o Senhor Presidente da República solicita a retirada da Men
sagem n° 225. de 1994, referente à indicação do Sr. João Tabajara 
de Oliveira para a função de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica de Cingapura. 

A solicitação será votada oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória 0°-823. de 06 
de janeiro de 1995. que dispõe sobre os Quadros de Cargos do 
Grupo-Direção e Assessoramento SuperioreS - DAS, da Advoca
cia-Geral da União. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2o da Resolução n° 1189-CN, fica. assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

Titulares 
SENADORES 

PMDB 
Suplentes 

I. Cid Sabóia de Carvalho 1. Aluízio Bezerra 

2. Jacques Silva 2. Gilberto MirandaPFL 
3. Henrique Almeida 3. Dario PeieUilPPR 
4. Carlos De'Carli 4. Epitácio Cafeteira 

PSDB 
5.Jutahy Magalhães 5. Beni V eras 

PTB 
6.Jonas Pinheiro 6. V almir Campelo 

PT 
7. Eduardo Suplicy 7. 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

BLOm 
I.Ney Lopes !.Antônio dos Santos 

PMDB 
2. Freire Júnior 2. Armando Viola 

PPR 
3. José BumeU 3. Fábio Meirelles 

PSDB 
4. Sigmaringa Sei.xas 4. Jabes Ribeiro 

PP 
5. Benedito Domingos 5. Valdenor Guedes 

PDT 
6. Amaury Müller 6. Carlos Alberto Campista 

PT 
7.MariaLaura 7.Hélio8icudo 

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

Dia 11-1-95- designação da comissão mista; 
Dia 12-1-95- instalação da comissão mista; 
Até 14-1-95- prazo para recebimeDlo de emendas. Prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre ã ·admissibilidade; 
Até 23-1-95- prazo final da comissão mista; 
Até 7-2-95- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - O Senhor 

Presidente da República editou a Medida Provisória D0 824. de 06 
de janeiro de 1995y que autoriza o Poder .Executivo a abrir ao Or
çamento da Seguridade Social da União, em-favor do Ministério 
da Integração Regional. crédito ntraordinário no Valor de 
R$4.370.914.00 (quatro milhões, trezentos e setenta mil. novecen
tos e quatorze reais), para os rms que especifica. 

De acordo com as indicaçõeS -das Lideranças, e nos termos 
dos§§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução D0 l/89_:CN, fica assim cons
tib.lída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB 
I. Gilberto Miranda l. Ronao Tito 
2. Coutinho Jorge 2. Ruy Bacelar 

Pfl. 
3. Carlos Patrocínio 3. Elcio Alvares 

PPR 
4. Carlos De' Carli 4. Esperidião Amin 

PSDB 
5. Eva Blay S. Dirceu CarneirO 

-
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6. Francisco Rollemberg 

7. Aureo Mello 

Titulares 

IJairo Cameiro 

2.Nestor Duarte 

3.Vitóiio MaliA 

4.Bentldo Boaventura 

5. Carlos Sant Alma 

6. Giovanní QueiroZ 

PMN 
6. 

PRN 
7. Ney Maranhão 

DEPUTADOS 

BLOCO. 

PMDB 

PR 

PSDB 

PDT 

PRN 

Suplentes 

LFáíima Pelaes 

2.Manuel Viana 

3João Rodolfo 

4Jabes Ribeiro 

5. Jofran freja( 

6. Carlos Cardinal 

7. José Carlos V asconcellos 7. Paulo Octávio 

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

Dia 11-1-95- Designação da Comissão Misla; 
Dia 12-1-95 - Instalação da Comissão Mis~ 
Até 14-1-95 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admisSibilidade: 
Até 23-1-95- Prazo fmal da Comissão MisiA; · 
Até 7-2-95- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues) - Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador LourivaJ Baptista. 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL.SE. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, registro 
com satisfação o transcurso do centenáriO -de nascimento de um 
dos maiores nomes da Medicina na Bahia e as comemorações conM 
cluídas em Salvador com a realização de uma sessão solene em 
que quatro importantes oradores reviveram a passagem desse granM 
de médico baiano pelas lides do ensino das Ciências Médicas, pela 
culblra nacional e pela educação em nosso País, relembrando, tam
bém, a dimensão e a importância atual de sua obra. 

Nascido em 8 de janeiro de 1884, Edgard R~go dos Santos 
estudou na Escola de Medicina de Salvador. primeíra escola de en
sino médiCo do BrasiL Foi, durante muitos anos, Diretor da Facul
dade de Medicina da Bahia, em que se transformara aquela antiga 
escola. Tendo fundado a Universidade Federal da Babia. foi o seu 
primeiio Reitor pof- um Quarto de século, 25 anos. estimulando, 
com o seu exemplo, o ideal contagiante que transmitia, a aura de 
dignid.aci<: e prestígio com que exercia a Medicina e o Magistério e 
a assistência aiiliga, sábia e patern.ai com que atendia -e aconselha
va os seus alunos. Desta forma, contribuiu grandemente para des
pertai vocaçêíes e formar várias gernções de médicos, muitos 
destes, posteriormente, competentes profissionais, -pessoas de alto 
conceito e prestígio em suas regiões, nomes que vieram a se desta
car a nível nacional. 

O Dr. Thomaz Cruz, sergipano, abJal Diretor -da Faculdade 
de MediCina da Universidade Federal da Bahia. seu ex-aluno, 
como um dos oradores da sessão comemorativa do seu centenário, 
realizada no antigo auditório da vefu.a Faculdade, no alto do Pelou
rinho, hoje Centro Histórico de Salvador, no lugar chamado Ter
reiro de Jesus, em sua avaliação de médico de renome e homem de 
letras, pois membro da Academia de Medicina da Bahia. falw 

com sentimento de unanimidade que Edgard Santos, no ensino das 
Ciências Médicas e com o-sentimento universal de cultura, foi piO: 
neiro e profeta, um homem de imensa estarura, comparável às 
maíores figuias ~história da Bahia, comparável a Castro Alv~. 
Rui Barbosa, J. J. Seabra, João e Otávio Manga beira. 

De seu discurso tirei uma frase que muito bem defme o ho
menageado. nunca esquecido pelos que o conheceram: '1mporta 
viver a Vida de sorte que ela permaneça na morte". 

Nesta sessão de homenagem à memória do grande baiano e 
prestigioso médico brasileiro também falaram o Presidente da 
Academia de Medicina da Bahia, Dr. Geraldo Milton da Silveira, 
formando da turma de 1949 e discípulo do homenageado. quedes
tacou a perícia e ã figura do "cirurgião'~ o Vice-Diretor da facul
dade, Dr. José Antonio de Almeida Sousa, que ressaltou a figura 
do "administrador''; e, fmalmente, o Professor Roberto Santos. ex
Reitor-da Universidade Federal da Ba,ia, ex-Governador do Esta~ 
do, filho de Edgard Santos, que discorreu sobre "o pai de família". 

A unanimidade dos oradores foi destacar que o Prof. Ed
gard Santos foi o principal responsável "por uma das mais valiosas 
contribuições i cri~o literária. artístiCa e científica que a Babia 
teve em todos os tempos". 

Sr. Presidente, como bem foi ressaltado naquela sessão co
memorativa, realizada no dia 9 do corrente. Edgard Santos tinha o 
dom da benignidade, tudo a que dedicava sua atenção, o seu empe
nho e cuidado dava certo, se concretizava. como uma bênçãó, O tO
que de um Midas que realizava sonhos e projetas. 

Enrre muitos, Sr. Presidente, sou um dos que dizem: "Devo 
muito do que sou a este homem". 

O Sr. João Calmou -PermiteMme V. Ex•um aparte? 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com praur. eminente 

-Senador João Calmon. - - - -
O Sr .. João Calmon- Eminente Stm.actor-Lwrival Baptista, 

as minhas origens baianas levam-me a juntar minha voz à. sua 
magnífica oração em homenagem à memória do mestre dos mes
tres, Edgard Santos, que foi exemplo e inspiração pata muitas ge
rações. No momento em que a educação brasileira atravessa uma 
das mais graves crises da nossa Hist6ria. impõe-se louvar a memó
ria desse mestre dos mestres, Edgard Santos, que contiiaua a ser 
uma fonte perene de inspiração. V. Ex• teve o privilégio de ser alu
no do Professor Edgard Santos. Eu não poderia deixar de juntar a 
minha palavra à apologia que V. Ex• está fazendo a essa fascinante 
personalidade. Em nome do meu Estado, do meu companheiro, 
Senador Joaquim Beato, também um dos mais-admirãveis -pfófes
sores da Universidade Federal do Espírito Santo, solidarizo-me 
com os seus conceitos e proclamo que. realmente. Edgatd Santos 
foi uma das mais notáveis sWiiidades,da Medicina no País.. Muito 
obrigado. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Muito grato a V. Ex•. 
enllnente Senador João Calmõn, que é um homem -que tem presta
do um relevante senriço à causa educacionaL 

Quero dizer a V. Ex• que as suas palavras, referentes àquele 
insigne mestre, àquele grande baiano e grande brasileiro que foi 
Edgard Santos, chegaram. com o que acaOOu de falar neste mo
mento, para enriquecer muito" o pronunciamento que fazemos na 
tarde de hoje, ressaltando aquela magnífica figura e relembrando 
aquele que foi um dos pilares, posso dizer, da minha vida, porque, 
como disse anterionnente, muito do que sou devo ao Prof. Edgard 
Santos. Foi um homem exttaordinário. que realizou uma grande 
obra como médico, como professor e como Diretor da Faculdade 
de Medicina dã Bahia, onde me formiL - -

Um episódio que me aconteceu tomoo-me, em relação ao 
Prof. Edgard Santos, eternamente grato. Érnmos mais de mil can-

~ - -~------~ ---
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didatos ao vestibular na Babia. pon:ple s6 existiam duas escolas fe
derais- Bahia e Rio de Janeiro. Então, vinham esb.Jdantes do Acre 
ao Rio Grande do Sul matricular-se na Bahia para fazer o vestibu
lar. A nossa turma, naquele ano, era muito extensa, e eu tirei notas 
tais como 4, 3, etc.; finalmente, fui para o último exame, História 
Natural. Era uma banca composta por um professor que ia à mÍssa 
todos os dias para comungar e era respeitado por todos; tinha a ca
beça um pouco alva, como a nossa. Os outros dois exami.Dadores 
eram também professores, entre eles o Edgard Sa.ntos. Fui para o 
professor que rezava e ia à missa todo dia. Consegui emprestada 
uma fita de congregado mariano- creio até que foi do Senador Jo-
saphat Marinho, na época. estudante de Direito e congregado ma
riano - e a usei. Olegou a hora do exame oral com o professor 
católico praticante, sentei e disse: "Bom- dia. professor''. Ele não 
respondeu. Eu repeti, e s6 entio me respondeu. O professor me fez 
três perguntas e me deu uma nota daquelas. Fui para Ouuo profes
sor, que me deu 4; no fmal. fui pant. Edgard Santos, a quem eu não 
conhecia, nunca lhe havia apertado a mão, nem conversado com 
ele. Fez-me a seguinte pergunta: "Menino, que nota você tirou 
ali?" Eu disse que tinha tirado 4. Então, perguntou-me que nota 
havia tirado com o outro, e eu disse que tinha tirado 3. Disse-me, 
então, que iria me dar 9. E. com esse 9, eu passei com 51 no vesti
bular. 

Três ou quatro dias depois, já sabendo do re_sultado do ves.
tibular, fui ao consultório dele no Edifício Catarina, 3° andar. Clle
guei lá por volta de 4b da tarde; sentei-me na sala de espera, que 
era no corredor. e Veio falar comigo o seu enfenneiro. que pergun
tou-me o que desejava e saiu. Depois., veio o seu assistente, João 
Baptista Caribé, perguntou-me o que desejava, e eu disse que era 
estudante de Medicina e queria falar com o Prof. Edgard Santos. 
Ele disse que havia muitos clientes; eu disse que esperaria. Final
mente, quando o último cliente saiu, eu entrei na sala. Viu-me, di
rigiu-se a mim e disse: ''Menino, o que é que vCJC<B veio fazer 
aqui?" Disse que tinha ido agradecer. Ele disse: "Agradecer o 
quê?". Respondi: "A nota 9 que o senhor me deu, porque se não 
fosse ela eu não teria passado no vestibular''. Ele colocou a mão no 
meu ombro e disse que já tinha aprovado muitos estudantes, mas 
nenhum havia voltado para lhe agradecer. 

Eu fazia parte de uma turma qUe esperava o vestibular, da 
qual também fazia parte. às vezes, o Prof. Josaphat Marinho, que 
era estudante de Direito. Ficávamos tocando cavaquinho e cantan
do emlx>lada. O Prof. Edgard passava e nos via naqueles c~ 
res da faculdade: nab.lra.lmente. entrou com a miDha cara. e eu 
passei no vestibular. -

Anos depois, houve um episódio que fez com que ficásse
mos ainda mais ligados. O Prof. Edgard Santos foi eleito ~tor 
da Faculdade de Medicina da Babia e, com a amizade que tínha
mos um pelo outro, ofereceu-me o internato. Mais tarde, convi
dou-me parn ser seu assistente, mas não pude aceitar, pois fui para 
Sergipe. 

Hoje. presto homenagem a esse homem que fez com que 
chegasse ao que cheguei e que sempre me deu todo apoio. Sou um 
dos agraciados com a medalha Honra ao Mérito da Faculdade de 
Medicina da Sabia e da Umversidade Federal da Bahia. 

Agradeço a V. Ex•, eminente Senador João Caln;J.on. o seu 
aparte. que muito vem, como já disse, enriquecer o nosso pronun
ciamento. 

Continuando, Sr. Prestaente, o Prof. Edgard Santos foi meu 
examinador quando ingressei naquela antiga e saudosa Faculdade 
de Medicina; a ele me afeiçoei como um ftlho, tive de sua atenção, 
uma atenção que dispensava indistintamente a todos os seus atu-

nos, o aconselhamento, a orientação e a amizade que sedimenta
mm a minha formação. 

A seu convite, fui interno na cadeira de Clínica Cirúrgica, 
da qual ele era. o tiJlllar. Depois, convidou-me para seu assistente, 
o que não pude aceitar. Quando foi nomeado Ministro da Educa
ção, eu já era Deputado Federal, e ele me convidoo para chefiar o 
seu gabinete, o que também não p..ide aceitar. 

Na Câmara dos Depulados, atendendo a uma aspiração unâ
nime dos seus ex-alunos e colegas de profissão, conforme senti na 
época ser uma manifestação de justiça a quem tanto lutou e reali
zou pela educação e pelo ensino em nosso País, tomei a iniciativa 
de apresentar um projeto, que depois se transformou em lei fede
ral, dando o nome de Edgard Santos ao Hospital das Clinicas de 
Salvador, por ele fundado. 

Essa foi uma amizade, Sr. _Presidente, que sempre cultivei e 
enalteci, por um homem que foi meu benfeitor desde os bancos 
universitários até quando veio a falecer, restando~me a admiração 
pela sua grande obra e uma reverência respeitosa à sua memória, 
procurando, sempre que oportuno, defender e reivindicar a preser
vação daquele monumento tão identificado com a sua v1da, que é 
o local onde tantas geiações de médicos se formaram. o prédio da 
antiga Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus, cuja rect;~pera
ção está quase concluída, sendo aOJ.almente um dos principaiS des
taques do Centro Histórico de Salvador, uma obra preciosa para a 
memória nacional, realizada pelo seu dileto ex~aJuno, o ex-Gover
nador Antônio Carlos Magalhães. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores.- em homenagem ao 
grande brasileiro e eminente baiano que foi Edgard Rego dos San
tos, e com profundo sentimento de gratidão ao amigo e benfeitor, 
associo-me. desta tribuna do Senado. às comemorações promovi
das em Salvador por ocasião do transcurso do seu centenário de 
nascimento. quando sua vida e sua obra foram ressaltadas, lembra
das e valorizadas num reconhecimento da Bahia, fazendo justiça 
ao seu fllho ilustre que tanto realizou em benefício da saúde e da 
educação em nosso País. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o meu 
pronunciamento, do discurso proferido pelo Prof. Thom.az Cruz, 
Diretor da Faculdade de Medicina da Bahia, por ocasião da soleni
dade a que me referi, e das D.otícias publicadas no jornal ~ 
intib.lladas "Faculdade homenageia figura do ex·reitor" e ''Perfil de 
Edgard Santos ressaltado em solenidade", edições. respectivamen
te, de 6 e 10 de janeiro corrente. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presiden~. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOURJVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

EDGARD SANTOS. O HOMEM DE VISÃO E DE AÇÃO 

Discurso pronunciado ca solenidade de _com.emo
ração do seu centenário de nascimento, promovida pela 
Faculdade de Medicina. da Universidade Federal da Ba
hia para encerrar estes festejos, em 9 de janeiro de 1995, 
no Salão Nobre da FAfvlED, Terreiro de Jesus 

"Importa vivir la vida de tal süerte que quede vida 
en la muerte"- Thomaz Cruz. 

Mote de um escudo castelhano- Colhido em uma conferên· 
cia do colega e amigo do homenageado, Dr. José Carneiro Oubi
nha. 

Indivíduos há que durante suas existências têm ou alimen
tam expectativas maiores que as: de seus contemporâneos. Podem 
ser chamados de sonhadores. futuristas. clarividentes oo visioná
rios. Seu_s_ Qevaneios. suas perspectivas, suas antecipações. suas 



Janeiro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 263 

fantasias pc:xiem dar certo. se tornar realidade, consolidar~se ou se 
desmanchar no ar, desvanecer, dissipar. 

O Professor Doutor Edgard Rego dos Santos foi uma dessas 
pessoas. mas- -das que conseguiram por em prática todos os- seus 
sonhos, materializar seus anseios. preencher suas expectativas. 
Foi, por excelência. um homem de visão e de visão e de ãção. Não 
apenas para a época em que viveu, já que o seria também hoje em 
dia, seguramente. _ _ ____ _ 

Não me sai da nem me descolore na memória a prim-eira e 
vivida impressão: aprovado eu no vestibular, ótima colocação, 
mas como o resultado demoram, chegam atrasado para o início das 
aulas e. conseqüentemente. perdera a vaga no Restaurante Univer~ 
sitáriO. Fui a ele, o todo- poderoso Reitor - suprema oosadia de ca~ 
louro. Ouviu-me com atenção, até com simplicidade e simpatia. 
me pareceu. Respondeu-me: ''Em virtude das suas notas no vesti
bular, para compensar a ausência ao restaurante, ofereço-lhe uma 
bolsa de estudos''. O valor da bolsa a tomava uma oferta irrecusá~ 
vel. Hoje, nem se fala, sê-lo-ia mais ainda. Acrescentou: "Não de
cida agora, pense e me responda amanhã". Voltei e insisti, 
rejeitando a bolsa, uma vez que o que realmente visava era o an~ 

siado convívio acadêmico. Edgard se sutpreendeu e então me sur
preendeu ainda mais: "Se é assim, vamos ver". Chamou o Dr. Ru
bem Brasil Soares, responsável pelo RU; confllliiada a ausência de 
vaga. disse~lhe: "Mande matriculá-lo no RU. por minha conta e 
risco. Se ele achou mais importante freqüentâ-lo do que aceitar a 
bolsa que lhe ofereci. não deve ficar de fora". Este reconhecimento 
foi um dos maion!s estímulos que recebi em toda minha existência 
e tem permanecido um desafio vitalicio. Nunca mais eu me permi
ti ficar de fora e nunca sequer imaginei deixar esta querida UFBA 
antes da aposentadoria setentenária. 

Assim foi-O Professor Doutor Edgard Rego dos Santos_ para 
mim, desde que o conheci pessoalmente, em março de 1959. Di
ziam-no despótico; achei-o justo e bom. SaOÚI.~o pragmático. reve
lou~se-me sensíveL Tinha rodo para ser senhorial. distante, mas foi 
acessível estimulante. De uma maneira marcante -o segl.Jro, tranqüi
lo, entusiasta comandante. 

Esiã sensaçãO inicial gravou -se indelevelmente em minha 
mente. DepoiS, váiiaS Vezes assistindo mais que particlpáiido de 
protestos e passeatas estudantis contra o Reitor Edgard Santos. não 
conseguia me envolver como se esperava como se esperava de um 
esnuiante da época, rebelde, independente, ativista, como aliás eu 
fui. 

Foi este homem que dirigíu por um quarto de século. de 
1936 a_ l96I.a FaculdãOe de Medicina da -Sabia. Homem de visão, 
logo entendeu que a escola necessitava de renovação e mudança. 
No dizer conhecedor do Prof. Cícero Adolpho da Silva, "foi Preci
samente isto que- procurou fazer. Paladino da política mudancís
ta ... , estrategicamente inicioU a renovação de sua esCola pelas 
instalações, o que culminou com a inauguração do Hospital das 
Clínicas", muitos anos depois ainda nosocômio m<XIelo, exemplo 
adequado de sua capacidade empreendedora. '1-lomem de ação. de 
sentido prático irreprimível", continua Cícero Adofpho. "foi com 
este_ sentido práfiCo e coril aquele poder de decisão que se entre
gou, com verdadeiro regime de tempo Uitegral, a direção de sua 
escola". Por isto que, no seu jubileu de prata à frente dela. creio eu 
que já Vinham a meio os anos dourados do colégio m~ico primaz 
do Brnsíl, sob sua égide, seu exemplo e seu incentivo, cujo prelú
dio se- iniciará nos primórdios doS anos 40 e chegar aos primeiros 
anos da década de 50 áurea fase que atingiu o clímax- do firll dos 
anos 50 ao meio da década de 60, já com seu filho Roberto e vã
rios outros ã frente, mas ainda sob a influência de sua índole reno
vadora e inovadora. 

Como homem de visão, teve idéias precursoras. Bem o dis
se o mesmo Roberto (o Professor Doutor Roberto Figueira Santos, 
seu biógrafo) à página 28 do livro Vidas Paralelas: "Meu pai se 
antecipou. nos primdros anos da década de 30 (quando projetou a 
construção e instalâção de um mcxfemo Hospital de Pronto Socor
ro. a ser entregue ã faculdade), aos conceitos de integração didáti
c~assistencial, que vieram a ter voga três a quatro décadas mais 
~e"._ E que. acrescento eu, se constituíram _n_o alicerce do que 
apelidamos hoje uma nova iníciativa i1o ensino ctaS profissões da 
saúde, a se implantar' no ano em começo, o Projeto U~L Edgard 
Santos foi, não há como negar, um pioneiro e tim profeta. 

A inserção dos dois hospitais já citados, o do Pronto Socor
ro, depois Getulismo Vargas (apesar de, após tê-lo criado e coloca
do em condições de funcionamento não tet voltado Edgard a 
exeteer qualquer influência sobre ele) e o das Clínicas (cujo ftm
cionamento iniciou em 1949, último ano do curso médico de seu 
filho Roberto e de outro dos oradores desta homenagem. o Profes
sor Doutor Geraldo de Sá Milton da Silveira, de cuja turma Edgard 
foi paraninfo) re-sultOu ''na profunda transtormação por ele. Ed
gard. impressa às atividades hospitalares em nosso meios", uma 
vez que projetas, equipamentos e orgariizações dos mesmos fá-los

iam funcionar. sob sua liderança, em moldes radicalmente inova
dores. 

A abertum do Hospital das Clínicas se constituiu em marco. 
linha divisória na história do ensino médico na Babia e no Nordes
te, momento culminante da revolução didática e assisteDc:iil e -
por que não dizer- investigaciooal em Medicina, empreendida por 
Edgard Sanlos. Justiça mais que merecida pois, al6m de fruto de 
profundo afeto e de sincera gratidão foi a designação do nome do 
fundador do hospital que ele crioo para sua faruldede, conseguida 
pela aprovação no Congresso, do projeto-lei do médico baiano e 
representante de Sergipe. filho adotivo no sentimento. o hoje sena
dor Lourival Baptista. 

Ainda no âmbito hospitalar não posso deixar de me "'ferir a 
seu envolvimento, durante quase 30 anos. boa parte ao mesmo 
tempo em que dirigia a Faculdade de Medicina e p<eSidia a Uni
versidade da Babia, como Diretor do Hospital EspmhoL Lhano DO 

trato, fhme na liderança. con:lia.l oo telacionamento, eflcient.e na 
função. basta que se ressalte lrês detalhes que caracterizam sua de
dicação ao nosocômio e à colônia hispânicos. Conta o Sr. Manuel 
Suarez Meijon, meu caro companheiro de Rotary. seu colaborador 
pai longo tempo. que Edgard levava, após o jantar, quando ia vi.si
u.r. os clientes intemados. seus r.lhos CODSigo p8Ill passear no Sa
natári.o. Seu apego ao cargo que ocupava era tio intenso e o valor 
que lhe dava era tio grande que. em 1954. Min:istro da Educaçio 
de Getulism.o V argas por cerca de 80 dias. não solicitou demissão. 
Seu desempenho lá lhe valeu, em 1954, a Medalha do Mérito Civil 
de Sanidade e. em 1955, a condecoração máxima da bsiparidade. a 
Medalha Alfooso E! Sábio, outorgados pelo Governo EspanhoL 

As lides da campanha para refonnar e modernizar sua que
rida faculdade, mormente via a·reestruturação. refuncionalizAÇÃO e 
"'volução nos padiões de atuação hospitalar. tinham-no preparado 
e aberto seu caminho para a realização do sonho maiOl' e do anseio 
secular, acalentado desde os primórdios da época colonial aqui 
mesmo onde funcionou o Colégio dos Jesuítas, ainda no século 
XVL a criação da Universidade. A qualidade do ensino aqui mi~ 
nistrado fundamentava a reivindicação. mas a Coroo jamais-a aten~ 
deu. 

Conta Alberto Silva. médico e historiador, patrono da ca· 
deira número um da Academia de Medicina da Bahia. com muito 
orgulho por mim ocupada: ''Em 1935. Pedro Calmon, deputado fe
deral, apresentou à Câmara um projeto de lei mandando criar a 
Universidade da Bahia. Não foi atendido. O seu projeto nio pa.s· 
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soo da Comissão, caindo no esquecimeniO. Em 1945, Fmesto Sou
za Campos (médico e engenheiro, enlio Ministro da Educação e 
da Saúde, amigo de Edgard SaniOs) adotau no seu programa a 
idéia da fundação de duas universidades. Sabia e Recife". E o que 
se lê no capítulo fmal da publicaç.ilo n' I da UFBA, intitulada Raí
zes Históricas da Universidade da Bahia. 

O Decmo de 8 de abril de 1946 criava uma Univel'lidade 
para o estado-mãe, berço da civilização pátria, após quatro longos 
s6culos de esfon;o, de pertinácia, de sacrificioo. A 2 de jullio do 
mesmo ano, ocorre a solene instalação. 

O papel desempenhado por Edgard Santos nio só na cria
ção mas -no ulterior desenvolvimento da hoje UFBA pode ser con
siderado como ciclópico. VeocenOO obsláculos. superando 
bam:iras. amenizando resistencias., para que o total &. soma: das 
unidades constiblirites fosse superior ao conjunto das escolas que a 
comporiam. Árduo trabalho para que o todo resultasse maior que a 
adiç.ilo das partes. Al onde tessaltau sua capacidade administrativa, 
sua iocontestávellidemnça, seu inarefeclVel entusiasmo. Aglutina
das as faculdades existentes e instalados novos cursos • unidades, 
começa a institUição a crescer e progredir. 

Valoriza-se a Enfermagem, busca-se professOreS em Sio 
Paulo, envia-se·futuros docentes para curso no exterior (EStados 
Unidos), a organização da Escola ganha níveis de primor. Cria-se 
a Escola de Nulriç.ilo, por iniciativa do Professor de Clínica Médi
ca, Dr. Adriano Pondé, com todo o apoio do Reitor, já que reco
nhecida a in~bilidade do nutricionista na -moaema-equipe 
de saúde. Do exíguo espaço que ocupava no andar térreO da Facul
dade de Medicina, no Teneiro, a Faculdade de Odontologia se 
transfere pam o esplt!odido edificio do V ale do Canela. Também a 
Faculdade de Farmácia.. como a de Odontologia ante's curso anexo 
{à de Medicina, vB ampliadas suas minutas instalações pela trans
fen!ncia para um casariio situado no Canela, adaptado para abrigar 
laboratórios. E, na escola-mie, cria-se um novo mecanismo de 
apeifeiçoomeniO, inaugunmdo a em da pós-grnduaç!o, o treina
mento em serviço, tempo integral e dedicação exclusiva - a Resi
dência M6dica, iniciada em 1958. &te novo programa, pioneiro 
no Norte-Nordeste do Brasil, dos primeiroS--do país, facultou o de
senvolvimento de novos mestres para a academia e especialistas 
para a comunidade. Os novos centuriões se aliaram aos antigos lí
deres e surgiu um novo C3rilelot. A excelência da qualidade atin
giu a quintessência, jamaiS superada. Convicto da valia da 
Residência como Médica como forma de especializaç.ilo, após tê-la 
cumprido aqui e continuado no exterior, assumi por; sete anoS, sua 
supervisão, quando me dediquei por inteiro à sua filosofta, de ma-
neira democrática e progressista. - -

Nio cabe neste momento avaliar o exercício ú::ópiir-âe Ed
gard Santos na criação e na melhoria de outros cursos e escolas. É 
tarefa para fôlego muito maior que o de hoje. V ale no entanto sa
lientar que em cada unidade de ensino e pesquisa básicos .. em cada 
unidade de ensino profiSSionalizante e pesquisa aplicada, em cada 
órgão suplementar (biblioteca, museu, centro ou núcleo) que vie
ram a constiblir a Universidade da Bahia, Edgard Santos exerceu 
influência, momentânea oo furura,. benfazeja. Não apenas no âmbi
to das Ciências, já parcialmente comentado. c001o no campo das 
Artes, onde o estilo de sua autuação foi nitidamente inovador. Di
gam-no de uma parte a Geologia, a Administraç.ilo, a Biblioteco
nomia, as Ciências Ecooômicas e Conlá.~is, a Engenharia. o 
Direito, a Medicina Veterinária e a Agronomia. Reafirmem-no de 
outra os Semiriári.OS, depois a Escola de Música. a Escola de Tea
tro, a de Dança. a de Belas Artes, a de Arqtiitetura, a de Comuni
caçio. a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a de 
Educaç.ilo. 

Peço emprestada novamente a autoridade de Cícero Adolp
ho da Silva no assunto em pauta. o homenageado centenário, para 
falar "do traço mais fascinante de sua pel'lOnalidade multifário, a 
do homem de cultup~. no puro sentido do t.enno. do humanista". A 
restauração do ConVento dos Terézios, ttatlsfoxmado no Museu de 
Arte Sacra. que tanto o atraiu e encantou e em cuja capela seus 
restos mortais por mérito absoluto boje re?JUsam, e a celebração 
na Bab.ia dos Colóquios Luso-Brasileiros, exemplificam bem sua 
devoçio i. arte e, na correta afll1I18ção de seu fLl.ho Roberto, "sua 
convicção do sentido universal da cultura". Orgulha-me sobremo
do lembrar, esbldante do segundo ano, itcqüeDtando não sei cOillo 
algumas sessões públicas de um conclave destes, o que ã época, 
como boje. tanto me envaidecia, Já- que "eles alçaram a UFBA às 
alturas de um conceito jamais desfrutado ?Jr qualquer outra insti
tuiç.ilo congênere, na época. 

Vou agora retomar ao ínício de minha fala, quando do de
poimento a ~t:speito do primeiro e único enconr.ro exclusivo com o 
Magnifico ReitOl'. Para me ~t:ferir a um aspecto do seu desempe
nho da maior importância e do seu maior agrado - a assistência do 
estudante. Em que pesem os dissabores que llie causou era o cam
po que mais o motivava,í e o que realizou nele não _dispunha de 
precedentes nem similares - bldo era novo: proporcionar moradia 
(as residências dos esbJdantes), alimentação (o Restaurante Uni
versitário), atenç.ilo à Saúde (o Serviço Médico Univ=itário), 
meios de aquisição de materiais de esrudo, viagens de cariter cul
turaL Acho que a minha inexperiente mas sincera valorização do 
R U o sensibilizou. Mas eu realmente achava crucial a freqüência 
ao Restaurante. não tanto pela alimentação tmata e sadia. mas so
bretudo pela exposição aos coevos de ootros CW'SOS e contcmp::d.
noos da escola. para ouvir, conversar, trocar idéias, discutir, 
principalmente para aprender a criar minha ptópria consci&lcia 

·critica, cultural e politica. De maneira que a miDha inclusão tardia 
foi deveras apreciada e bastante aproveitada. 

Para mim bem como paxa muitos dos que o conheceram Ed
gard Santos foi um homem de um estatun. imensa, uma das maio
res figuras da história da Bahia, comparável a Castro Alves, Ruy 
Barl>osa, J. J. Seabra, Joio e Otavio Mangabeira. Para mim e para 
taniOs seu porte extrapolou as fronteiras do estado, foi gmnde no 
Brasil inteiro. Um homem público de tal envergadura, que elevoo. 
o cargo de Reitor ao nível do Governo do Estado e do Can:linalato. 
Seu prestigio cbbgou a ser tanto que ele utilizava o elevador priva
tivo do :Ministro da Educação, o que se considerava o máximo que 
a fama permitia. Sabia ser o mais simpático dos homens quando 
queria oo necessitava. Sonhador, teve inclusive ilusões, como a de 
constru4' moradas para os professores da sua l!f_~A. no Vale do 
Canela, pagáveis a longo prazo em módicas prestações. 

Defeitos tê-los-a tido. dizem uns que muitos, dizem outros 
que graves. Que importa? Eles não diminuem em nada a impres-
são que sep1pre pel'listirá dele para o futuro. · 

Reitor magnifico, homem de cultura, humanista. homem 
público, paladino, pioneiro, ·proretã. nãO esqueceu lltlnca o com
promisso social do ser médico. Em suas pr6pria.s pe.lavras, "antes 
que um explorador da doença. o criador e o conservador, diuturna
mente- vigilante. da saúde do povo". Nem deixou nunca de ser 
mestre, como ele mesmo um dia afnmou: "A verdadeira personali
dack do mestre 6 aquela toda feita de tranqüilidade, da cultum bem 
constituída, a tra.nqllilidade de confiar no idealismo e na generosi
dade da juventude, a tranqüilidade, enfun, do homem conlial que 
estende permanentemente a mão pan todos os homens, pronto a 
qualquer momento para oferecer alguma coisa e que. com este 
gesto.-consegue desarmar até os próprios inimigos ... Sem o saber 
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Edgard se auto-defmiu, desenhou "'"próprio petfú, em toda gran· 
deza que lhe cabe. 

Grandeza esta. que se enconi:J:a no seu conceito de Universi
dade enunciada na oração de posse comO Ministro da Edncação: 
"A Univer.;idade de hoje é um órgão indispensável à construção de 
uma nova ordem econômico-política. Ordem eminentemente de
mocrática, a Univer.;idade livre poderá levantá-la agora, utilizando 
as 'ciências do homem, sobre uma idéia real da natureza humana e, 
portaDI.o, uma concepção objetiva do povo, considerados assim to
dos os homens. detentores, não apenas de simples direitos abstra
tos mas de prerrogativas fundamentais da vida praticamente 
asseguradas e sem as quais - tenham certeza - nenhuma democra
cia poderá subsistir". 

DiriA cttfamente também dele Jean Cocteau "Nilo sabendo 
que era impossivel, ele foi lá e fez 11

• 

Para orgulho máximo deste prédio e dos que dele sio egres
sos, aqui el foi grande Professor e dedicado Diretor. Daqui ele 
idealizou o Hospital das Clínicas. Aqui ele fundru a UFBA e foi 
seu primeiro e, poi todas as razões. Magnífico Reitor. Ele tomou, 
com ceneza, esta casa muito maior do que já era. 

Se "importa viver a vida de tal sorte que permaneça vida na 
morte". Vossa Magnificência, mestre Edgard Rego dos Sam:os, 
mui bem o fez. E por isto terá, perenemente, nossa admiração e 
nosso respeito. 

A Tarde-Sexta-feira6-l•-95 

FACULDADEHOMENAGE~ 
FlGURA DO EX-REITOR 

Para encerrar as festividades de comemoração do centenário 
de nascimento do Professor Edgard Santos, primeiro reitor da Uni
versidade Fedenú da Bahia, a Faculdade de Medicina realiza uma 
solenidade, nesta segunda-feira, às 20h30min., no salão nobre da 
Faculdade do Teueiro de Jesus. 

Na oportunidade falario o diretor da Escola, Thomas Porto 
da Cruz, e o Vice-Diretor José Antônio de Ahneida Souza, além 
do Professa: Geraldo Milton da Silveira, Presidente da Academia 
de Medicina da Babia e membro da turma de 1949, parnninfada 
por Edgard Sautos. Em nome da família do homenageado falará o 
deputado federal Roberto Santos, também mémbro daquela turma 
e professor catedrático e emérito da Faculdade. 

Recuperação 
Dentro do projeto de recuperação da antiga Faculdade de 

Medicina, no Terreiro, foi completada a restauração do-- gabinete 
de Anatomia Patológica, situado sobre o anfiteatrO Bari!o de lta· 
poan. O gabinete é fotmado por diver.;os salões e foi totahnenie 
rerupera.do, pintado e teve de voit.a os móveis originais, entre os 
quais um valioso parlal6rio. O local já está sendo usado para as 
aulas ministradas aos alunos do curso de agentes socorritas do 
Corpo de Bombeiros. 

PERTIL DE EDGARD SANTOS 
RESSALTADO EMSOLE!-IIDADE. 

Dezenas de personalidades dos mundos acadc!mico e em
presarial da Bahia participaram ontem da principal comemoração 
pela passagem do centenmo do professor Edgard Santos, a pales· 
Ira realizada no auditório da antiga Faculdade de Medicina,-nc 
Terreiro de Jesus, por quatro oradores. O homenageado, que nas
ceu em 8 de janeiro de 1884, estudou na Escola de Medicina de 
Salvador, primeiro do Brasil, e posteriormente fundou a Universi
dade Fedenú da Babia, da qual foi reitor durante 25 anos. 

O presidente da Academia de Medicina da Bahia. Geraldo 
Mihon da Silveira, destacoo a figura do "cinttgião". O vice-din:tor 
da Faculdade de Medicina José Antonio de Almeida Souza, falou 
sobre "o administ~ador". O atual diretor da faculdade, Tomaz 
Cruz, palestrou enfatizando "o homem de visão". E o professor 
Roberto Santos fúho de Edgard e ex-reitor da UFBA, discorreu so
m "o pai de familia". 

Os II& primeiros foram unânimes em destacar que Edgard 
Santos é responslivel per uma das mais valiosas contribuições à 
criaçio literária. artistica e científica que a Bahia teve em todos os 
tempos. Roberto Santos, o ftlho, lembrou o po.i afável, responsá
vel, carinhoso e amigo de todas as boras. A Universidade Federal 
da Babia foi fundada em 1946, logo nos primeiros dias do governo 
Eurico Gaspari Outra. Edgard Sautos teve a habilidade de colocar 
outras escolas ao lado da Faculdade de Medicina. Todas eram fe
derais, mas índependentes. 

Na solenidade de ontem. estavam presentes o reitor Felipe 
Serpa e os ex-reitores Eliane Azevedo e Rogério-Vargens. além de 
Roberto Santos, os secretários de Saúde do Estado e do município 
de Salvador, "W>pectivamente José Maria de Magalhães Neto e 
Eduardo Mota. e mais o presidente da Associação dos Antigos 
Alunos, Val.nei Machado, além de dezenas de outras personalida
des. 

Durante o discursO do Sr. Lourtval Bapris:a, o Sr. Chagas 
Rodrigues, !c Vict:-Pr~sidenJe, d~ixa a cadeira da pr~sidincia, 
que i ocupada pdc Sr. Nahor Júnior, 2c Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT ..SP. Pronuncia o se. 
guinte discurso. Sem revisãO do orador.) - Sr. Presideme:-sts e 
Srs. Senadores, a crise, a tempestade econômica por que passa o 
México mais e mais se alastra por toda a América Latina - pela 
Argentina. Chile, Venezuela e Brasil -. com repercussões sobre 
toda a economia da região. 

Mais uma vez, reitero a atenção que as autoridades monetá
rias e eConómicas, que o PresideDte da República e o Congresso 
Nacional devem ter em relação à problemática da crise mexicana. 
que guarda grande relação com a economia brasileira. 

Desde o início da crise. as autoridades, seja o Presidente da 
República. o Ministro da Fazenda. o Ministro do Planejamento, o 
Presidente do Banco Central, o Presidente do BNDES, têm procu
rodo ressaltar que a economia brasileira possui circunstâncias e ca
racteristicas muito diferentes da ec_onomia mexicana e procutam 
dizer que tudo está bem. 

Cabe chamar a atenção, Sr. Presidente, que também o Presi
dente CarlOs Salinas; -o -MíiiíSiiO-Cfa. -FaZeDda_dO_ Méxkó~--assúri 
como o Presidente Carlos Menem. o Ministro da Economia Ar
gentina, Domingo Caval19, costumavam dizer que lá bldo ia muito 
bem. 

Ontem houve uma terça-feira negra. uma queda acentuada 
dos preços das ações, t.aD.to na Bolsa de V alares de São Paulo 
quanto na do Rio-de Janeiro. Hoje prossegue a queda, menos 1,1% 
era o indicador da hora do almoço na Bolsa de São Paulo; menos 
1,5% na Bolsa do Rio de Janeiro. 

As autoridades econômicas. desde o inicio da crise mexica
na - apesar de ter havido queda no valor das ações nas bolsas de 
São Paulo e do Rio, superior a 30%, mais de 32%, como assinalam 
boje os jornais-- continuam a dizer que as coisas estio caminhan
do sob controle, sem que estejam a adotar medidas de flexibiliza
ção de sua política, medidas cautelares suficientes. 
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Sr. Presidente, é importante que venhamos a acordar me
lhor. O economista Paulo Nogueira Batisli Júnior, quando de um 
dos debates aqui realizados com Edmar Bacba, com o então Mi
nistro Fernando Henrique Caxrloso1 procurou criar uma imagem 
que ele denominou de slippery slope, declive escorregadio, iridi
cando que, quando se começa a estar nesse declive escotregadio, 
depois se toma cada vez mais difícil deixar de esc:otregar pua bai
xo. Nós t~os aqui notado como economista.S de um largo espec
tro, desde Maria da ConceiÇão Tavares, Aloizio Mercadante, 
Paulo Nogueira Batista Júnior, Antônio Delfim Neto e rutros têm 
alertado para o fato de a economia brasileira estar atrelando o real 
ao dólar num nível de sobrevalorização do :real e que procuram 
manter por um nível que, gradativam.ente, vai levando as exporta
ções brasileiras a se tornarem menos competitivas, encjuanto que 
as importações vão tendo preços mais baixos, tomando-se, gradati
vamente, mais competitivas em relação à produção doméstica de 
produtos. importados. A valiam as autoridades que não há tanto que 
se preo:;upar, na medida em que o fluxo de rea~rsos provenientes 
do exterior airida está sendo suficiente para financiar, mesmo O dé
ficit de balança comercial que foi registrado nos weses de novem
bro e dezembro. As autoridades olham mais o número global de 
1994, sem observar, com a devida atenção, no meu entender, para 
a tendência já registrada nos mesmos meses. 

Até alguns meses atrás havia alguns que achava.Ql que po
deria a economia brasileira registrar um déficit considerável da ba
lança com.eteial e corrente. Parece que já estão recuando desta 

posição. E, nesta "semana eslá o Ministro Domingos .Cavallo, da 
Argentina, já a anunciar que poderá adotar urna atitude mui to radi
cal. a de praticamente acabar com a moeda argentina, dolarizando
a inteiramente como forma de enfrentar esta crise. 

Este caminho, Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. Senadores. seria 
extremamente inadequado. se por vennna for cogitado pelas autc>
ridades brasileiras de caminhar no sentido de se dolarizar a econo
mia brasileira. no sentido de perda de nossa autonomia. E. quero já 
fazer um alerta sobre eventual ameaça o.esta direção. 

Gostaria, também. de ressaltar aqui que esta queda da Bolsa 
de Valores da ordem de 30 e pouco por cento. desde o irúcio da 
crise mexicana, deve levar as autoridades brasileiras a tomar muito 
cuidado com a pressa no caminho da privatizàção de certas empre
sas estatais. 

Por que razão? Porque a continuar este tipo de tendência o 
valor das ações nas Bolsa de Valores das empresas estatais e pri
vadas, esta indo lá para a ''bacia das almas". O governo que está 
cogitando de levantar 5 bilhões de dólares com o processo de pri
vatiza.ção, agora tem que tomar cuidado. tem que pensar: será que 
vamos vender as empresas estatais com uma qu-eda tão acenwada, 
no valor médio do preço das ações? Será que levaremos a econo· 
mia brasileira a uma situação como essa? É preciso ir devagar com 
o andor com respeito a esta tendência. 

Regístro um·outro fato importante com respeito·às medidas 
que o Governo mexicano está tomando para procurar contornar a 
crise, e ainda de forma muito modesta. Na Gazeta Mercanti:. de 
ontem, em matéria do correspondente Hilton Hida. fala das medi
das que estão sendo tomadas para superar a crise de confiança na 
economia mexicana. E num certo trecho está escrito: 

Pelo menos nas tarifas públicas o ·governo se 
compromete a evitar o apeno de cinto dos consumidores 
não seja sufocante. Os preços públicos subirão até 10% 
neste ano, que é o aumento concedido ao salário núnimo 
(foram 4% de aumento, 3% de produtividade e 3% de 
um Imposto de Renda Negativo para quem ganha menos 
de dois mínii:rioS). --

Estou assinalando que o Governo mexicano intrcduziu, de 
forma modesta. um Imposto de Renda Negativo. para aqueles que 
ganham até dois salários mínimos, como forma de tentar superar o 
problema critico. Mas isso ainda não é o suficiente. Basta assinalar 
que a crise de Cb.Ía:pas continua ainda mais forte, inclusive com 
ações armadas. Lembro-me que a crise da economia _mexicana se 
iiíi.Ciõu em decorrência de nâo ter sido resolvido o probl_ema social 
adequadamente. O problema da má distriWição da renda e o de 
não se dar a devida energia e atenção a fim de se resolver o proble
ma da miséria e da fome resultou na grave crise, com o surgimento 
de um movimento de guerrilhas. em Chiapas. Primeiramente ocor
reu no ano passado e que, após uma tentativa de mediação e de 
paz. ressurgiu com força, agora, após a tomada de posse do novo_ 
Presidente Ernesto Zedillo.. A medi:1ção de paz não foi bem suce
dida porque os participantes daquele movimento avaliaram que o 
governo não tomou medidas que fossem capazes de resolver a cri
se da miséria e da pobreza naquele país. 

No meu entender, o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
ainda não tomou as providências que estariam de acordo com as 
aspirações de se dar a total prioridade ao combate à fome e à misé
ria. conforme mencionara no seu discurso de posse. 

Assim. Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção para o 
fato de o Governo brasileiro não estar dando a devida atenção à re~ 
solução de problemas sociais, com medidas qUe alcancem desde a 
realização da reforma agrária até a instiwição de meios que ve
nham garantir renda sUficiente aos brasileiros, a flm de que o pro
blema das crianças de rua, das que estão precocemente no me!U
do de trabalho cu na marginalidade, possa ser resolvido. 

Sr. Presidente, passo a registrar, também. outra informação 
que considero relevante para o Senado Federal. 

O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex•um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Concedo um aparte a V. 

O Sr. Ney Suassuna - Nobre Senador Eduardo Suplicy, 
solidarizo-me com V. Ex•, principalmente nessa sua última aftrma
ção-. Realmente essa dívida social tem que ser resgatada e com bre
vidade.; 

O SR. EDU ARDO SUPLICY - Agradeço o aparte a V. 

Sr. Presidente, na semana passada dei entrada a um requeri· 
menta de informações. porque tinha a impressão de que o Senado 
Federal não estava devidamente informado quanto a um processo 
desses que estamos examinando. Hoje, na pau [a, há 24 itens, rela
tivamente à renovação de concessão para emissoras de rádio e de 
televisão. 

Gostaria de assinalar que o Senado Federal, ao votar essas 
matérias, precisa ter a informação correta. Tais informações são da 
iiSponsabilidade do Ministério das Comunicações. Através do ter
minal de computador, que cada um dos Srs. Senaclores dispõem 
em seus gabinetes, podemos averiguar a composição acionária de 
cada uma das emissoras brasileiras que compõem o sistema ligado 
pelo Ministério das Comunicações para que pudéssemos consultá· 
lo. 

Havia solicitado notícias_ a respeito do que ocorrera com a 
Rádio Record. Fiquei sabendo hoje que, de fato, eu tinha razão. 
Gostaria de ressaltat que a informação me foi dada com muita ra
pidez, diga-se de passagem, porém ela não me chegou através do 
Ministério das Comunicações. 

No último dia 3 de Janeiro encaminhei, ao Ministro das Co-
municações, através do Oficio n° 2195. c_ópia do requerimento de 
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informações, de mioha autoria, onde soliciteí iíúorinações relativas 
ii. composição acionária da Rádio Record S.A. Tal pedido prende. 
se ao fato de o Senado Federal estar analisando autorização dare
novação da referida empresa. 

Hoje, 11 de janeiro, recebi, em meu gabinete, a visita do Dr. 
Flávio Cavalcanti Júnior, Oiretor Administrativo do Sistema Bra· 
sileiro de Televisão, trazendo c6pia da ficha cadastral. expedida 
pelo Ministério das Comunicações, onde consta o quadro de acio
nistas da Rádio Rerord. 

Causou-me surpresa que, apesar deste Ministério haver au
torizar a transferência do controle acionário-daquela rede de radio
difusão, em 24 de fevereírO do ano passado, e esta mudança ter 
sido efetivada em 28 de junho do mesmo ano, até hoje o Congres
so Nacional não tenha sido informado. 

O Ministério das Comunicações dispõe de tim sistema Cb"ã
mado RADI. do qual constam os cadastros de todas as emissoras 
do País. No entanto, esse sistema oficial do Governo encontra-se, 
até boje, desatualizado. 

Tendo em vista que tramitam nesta Casa mais de trinta pe
didos de renovação de concessão de radiodifusão, venho solicitar 
ao MiniStério -que-atilalize o sistema adequadamente com as infor~ 
mações devidas. 

Eis- o conteúdo da carta do Sr. Gilberto Lupo, enviada, hoje, 
pessoalmente a mim, pelo Diretor do SBT em Brasília. Flávio Ca~ 
valcantiJúnior: - --

Exm0Sr. 
Senador EdUardo Suplicy 

Em mãos 

Eminente Senador 
Em atenção ao pedido de esclarecimentos formu

lado por V. Ex• à Mesa do Senado na sessão realizada 
naquela Casa no -dia 04 do corrente mês e ano, na quali~ 
dade de advogado do Sr. Guilherme Stoliar e diante da 
circunstância de se encontrar ele ausente do Pais. sirvo~ 
me da presente para informar~ lhe que todas as ações que 
pertenciam ao referido senhor, bem como todas as ações 
detidas pela Família Machado de earvalbo na empresa 
RÁDIO RECORD SI A, depois de obtida a prévia autori· 
zação do Excelentissimo Senhor Presidente da Repúbli· 
ca, exarada na Exposição de Motivos D 0 014. de 
23.02.1994. do Sr. Ministro das CoDlllnicações, publica
da no DOU de 24.02.94 (pág. 2627), foram transferidas. 
em 28.06.94, ao Sr. EDIR MACEDO BEZERRA e à 
Sr' ESTER EUNICE RANGEL BEZERRA. os quais 
passaram a deter a totalidade das ações representativas 
do capital daquela sociedade. 

No mesmo ato da transferência do controle acio-
nário daquela sociedade, isto é, em 28.05.94. foi empos~ 
sacio, também _o novo quadro diretivo da entidade. 
indicado pelos novos acionistas, cujos nomes foraril 
aprovados pela Portaria n' 340. de 09 .06.94, do Exm' 
Sr. Ministro das Comunicações: · · 

Anexa~se à presente c6pia da Portaria n° 282, de 
10.10.94, do Sr. Delegado Estadual do Ministério das 
Comunicações em São Paulo, Dr. Carlos Alberto Ma
chioni, aprovarido os atos praticados pela sociedade em 
decorrência das autorizações concedidas, bem como 
duas Fichas Cadastrais, uma relativa ao ab.lal Quadro 
Social da entidade e a outra referente ao seu novo Qua
dro Diretivo. 

Na expectativa de havermos transmitido os escla
recimentos desejados e colocando--nos à inteira disposi~ 
ção de V. Ex• para quaisquer outras informações. 
fum.amo~nos. respeitosamente. 

Gilberto Lupo. 
E aqui está, datada de 10 de outubro de 1994: 
O DELEGADO ESTADUAL DO MINISTÉRIO 

DAS C01\4UNICAÇÕES EM SÃO PAULÓ. no uso de 
suas atribuições, em conformidade com a competência 
que lhe foi delegada através da Portaria n° 296, de 
10/05/94, e tendo em vista o que consta do Processo n° 
29100.000476/91. 

RESOLVE. 
I- Aprovar,_ nos termos do art. 97 do Regulamen

tõ dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelO Decreto 
n° 52.7_?5, de 31 de outtlbro de 1963, os atos praticados 
pela RADib RECORD S/ A, com sede na cidade de São 
Paulo, em decorrência da autorização contida na Exposi
ção de Motivos D0 14/MC, de 23 de fevereiro de 1994, 
publicada no Diário Oficial da União de 24 de fevereiro 
de 1994. -

Em anexo. consta a ficha cadastral jurídica do quadro social 
da Rádio Record S/A: Edir Macedo Bezena, com 95.530 ações 
ordinárias~ Ester Eunice Rangel Bezerra. com 10.614, com os res
pectivos valores, no total de R$ 129.171.940.800,00 e, em segui· 

-da. o quadro diretivo, composto de João Batista Ramos da Silva, 
Dermeval Gonçalves, Maria de Almeida Silveira Gontijo. Derme
vai Alves da Silva, e o Conselho COOidenador. Edir Macedo Be
zerra:. João Batista Ramos da Silva e Dermeval Gonçalves, esses 

últimos Presidenle e membros do Conselho Coordenador. 
Assim. Sr. Présidente, é impo<tante que o Senado Federal 

esteja agindo de boa-fé, e com informações de boa-fé que o Minis
tério de Cóamnicações tem a responsabilidade de nos dar de ma
neira atu:alizada. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Em atendimento a 

convite do Presidente do Parlamento da República da Croácia, a 
Presidêhcia designou. ad referendum do Plenário, o nobre Sena~ 
dor Irapuan Coora JúniOr- para, eni Visita àquele país. realizada no 
periodo de 1• a 8 do com:nte mês, representar o Senado Federal no 
esforço em que se empenham os dois Parlamentos para o estteita
mento das boas relações entre a Croácia e o Brasil. 

Em votação a designação da Presidência. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen~ 

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
De acotdo com a deliberação do Plenário, será considerada 

missão oficial do Senado a visita do Senador lrap.1an Costa Júnior 
ii. República da Croãcla. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Concedo a palavra 
ao t10I>n> Senador JosaP,at Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL·BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, duas 

-ponderações -não chegam a ser observações- trazem~ me à tribu
na. ambas em tomo do funcionamento das instituições e nenhuma 
de cariter pessoal. 

A primeira ponderação é a respeito do que ficou, como li
ção para o Senado, do último fato relativo à aprovação ou aprecia
ção de nomes para o Banco Central e de Embaixadores. Não 
importa indagar quem tinha e quem não tinha razão. Os nomes não 
estão em consideração. O que quero assinalar. para que conste dos 
Anais, é o fato, com os seus efeitOs. Por que ocorreu? Po_r que se 
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desdobraram as circunstâncias, de uma para outra semana. com 
grave prejlízO pa.ra-a-li:riã.getnôo Senado? 

Não há que, em princípiõ~ CeriSUrar Os que -momeóliinea
mente se escusavam a participar de uma deliberação. O direito de 
obstrução é próprio de todo parlamento democrático. O problema 
é indagar-se quando a obstrução acarreta prejuízos à instituição. 
sobretudo, do ponto de vista moral. Foi o que aconteceu. 

A atitude de alguns nobres Senadores, recusando-se a com
parecer pora votar, sob fundamento, ontem aqui declarado. de que 
se exigia não a aprovação de determinada matéria mas a votação 
de certa matéria Da- OUtra Casa do Congresso, abriu margem a que 
o Senado- este é que é o problema - como instituição, fosse ex
posto a gmves críticas extrem.a.rilente prejudiciais ao perftl da insti-
mição. - - -

Ora, Sr. Presidente, porque semelhante fato ocorreu? Ocor
reu pelo mau funcionamento de órgãos da Casa.. que não agiram 
em tempo próprio. Faltou a presença dos mecanismos de correção, 
de prevenção. Faltou, sobretudo, a ação adequada dos partidos p<r 
líticos por seus líderes. Verificada a situação, se cumpria à Mesa 
adotar providências, cabia. precipuamente, aos partidOS políticos a 
adoçio de uma atitude enérgica e diplomática, que superasse as di
ficuldades antes que se convertessem nos efeitos em que se con
verteram contra o Senado da República. 

Tanto mais lamentável é o acontecimento, porque depois de 
três dias da semana passada sem quorum, ontem ele foi obtido e 
nio foram votadas apenas os nomes dos dirigentes do Banco Cen
tral. Foram votadas quase duas dezenas de representações diplo-
máticas. · 

A opinião p.J"blica oão sabe o motivo de, na seniana passa
da. não ter havido quorum e, ontem. houve quorum qualificado. 
Por que não se votou a semaoa passada e por que ontem houve 
quorum? Muitos dos que se opuseram a semana passada, ontem 
compareceram. Não importa indagar como votaram; deram quo.. 
rum. sem que justificassem sua atitude de presença. Este é o fato 
também a assinalar. 

Mas enquanto assim ocorreu, os jornais hoje anunciam no
vamente que o Senado, por muitos Senadores, estava fazendo exi
gências ao Poder Executivo, exigências de vantagens políticas. 
Não sei de que vantagens tratam os jornais, mas a verdade é que as 
consignam. 

Devemos tomar o fato como uma lição e atenW' na vellia 
sabedoria tão repetida: '~odo erro é prolífico". 

A opinião pública vai continuar, por algum tempo, julgando 
o Senado como a instiruição que, por motivos inferims ou mes
quinhos, retardou por longos dias determ.inadas votações de inte
resse ~blico. E os nossos nomes. todos, estão envolvidos. Este é o 
problema, a instituíção e seus componentes, sobretudo potqUe - e 
me relevem meus nobres colegas que tinham suas razões para não 
compa.recer.- ontem não hoove a justificativa da presença, da per
manência: durante a votação. O silêncio quanto à motivação deixa 
estranheza na grande opinião pública. 

O Sr. Pedro Teixe!ra - Permite-me V~ Ex• um aparte? 
O SR. JOSAPHAT MARINHO -OUço o aparte de V. 

Ex·. 
O Sr. Pedro Teixeira- Nobre Senador Josapbat Marinho, 

as observações que procedem de V. Ex• merecem sempie a mais 
profunda reflexão, porque nascedouras de uma análise que procura 
valorizar esta Casa. o Parlamento e as forças políticas. Por isso, 
ouso intervir no pronunciamento do meStre. para que não pairem 
dúvidas sobre uma generalidade que V. ex• está deixando no ar, a 
de que ontem houve um comparecimento sem que se justificasse a 
11?-udança de procedimenlD, ou seja. não se teria comparecido ante-

riormente e, sim, ontem. Creio que esta observação não é de cará
ter genérico. O-nobre Senador Esperidião Amin muito bem se 
pronunciou ontem a respeito do quorum. justificando: ''Hoje é o 
dia e devemos vo':3r hoje-'' Isso. não obstante ter havido um acor
do de Lideranças, Porque supõe-se que a política seja conjuntural. 
Na óptica de S. Ex•, surgíu um quadro novo que permitia que se 
reformulasse a questão, tanlD que S. Ex• solicitava que os Uderes 
fizes:sem uma reunião para reexaminar a matéria- o que não ocor
reu. porque nos demos por satisfeitos com a circunstância. Da se
mana passada para cá. surgiiam fatos novíssimos~ Por exemplo, a 
intetferência, de uma lisura respeitável, do Presidente desta Casa
que. pár sinal, está chegando ao plenário-, a quem desejo louvar. 
S. Ex• jamais teve qualquer diálogo de caráter pessoal comigo, não 
obstante sua amizade com minha esposa. S~ Ex• sempre compor~ 
tou-se como ·o Presidente desta Casa. em busca da altivez das deci
sões. S. EX• foi um daqueles que fizeram apelo fnmético para o 
comparecimento em plenário. porque a decisào e a postura adotada 
por Senadores poderia estar conduzindo a uma impressão que res
valasse sobre a sua pessoa. Por outro lado, estive aqui e recebi 
apelos - os jornais de boje noticiam "IssO"- -dos Senadores Elcio 
Alvares e Jarbas Passarinho para que reexaminasse a questão. O 
que eu havia levado em consideração era o fato de o meu Partido 
não ter sido chamado para o diálogo. o que depois ocom'!U. Portan
to, a imposição da nossa ausência fora superada. A partir daíy não 
vimos razão para não comparecennos, já que não tínhamos nada 
contra o Sr. Pérsio Arida ou contra a votação. nem condicionáVa
mos a nossa votação a qualquer outra formalidade que não fosse 
urna obstrução de caráter político; esta é legítima. Da nossa parte, 
vencido esse óbice, aqui viemos, com a altivez e a independência 
que nos é peculiar, dizer "Sim". Desejo jUstificar a minha alitude, 
em relação ao meu Partido e a minha pessoa, dizendo que nunca 
fui um rebelde do cafezinho. Permanect fora do plenãrio, sim, não 
votei. fui para o meu gabinete, e não votaria ontem, se não fosse 
respeitado o Senado Federal. Dizem os jornais de hoje que houve 
uma queda de braço entre o Governo e o Senado. Não houve. O 
que houve fl)i um alerta de V. Ex•, quando disse: as forças politi
cas estão presentes. Ninguém i..I:Dpõe goela abaixo qualquer solu
ção. Pebso que V. Ex" tem razão ao dizer que os partidos políticos 
se ausentaram e deixaram- essa impressão negativa. que escoou 
para as nossas pessoas. A. questão Dão_e:ra_esSã., era meramente po
litica.. Porém. desejo justificar a minha posrura, que mudou em de
corrência do proscênio em que eu transitava ter sido modificado. 
Mudei com a mesma altivez que me acompanhava anteriormente. 
ObrigadO. - -

O SR. JOSAPHAT MARINHO- PrefU"o manter o debate 
cm termos absolutamente impessoais, porque não desejo fixar a 
posição individual de nenhum dos colegas. O que interessa ao 
grande debate é o que ficou -na opinião pública sobre a atitude do 
Senado. Mas aproveito para loovar o seu esclarecimento, lamen
tando que somente agora haja sido dado. Deveria ter sido feito on
tem, __ , 

O Sr. Pedro Teixeira- Mas foi dado ontem! 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- ... para legitimar devida
Dlente a sua posição. Mas o que importa é o efeito que ficou. o 
equfvoc-o na opinião púb1ica. O quorum que não se obtinha obte
ve-se instantaneamente. Ainda mais. obteve-se até por antecipa
ção. porque. enquanto a Mesa comunicava que os Líderes haviam 
decidido que somente hoje a votação ocorreria, a votação pôde 
dar-Se Ontem mesmo, por maioria ~xpressiva. 

O Sr. Jacques Silva- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex• tem o aparte. 
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O Sr. Jacques Silva- Senador Josapbat Marinho, também 
peço a palavra para uma pequena justificativa. No meu caso pes
soal, nas ch.Jas vezes anteriores em que tentamos votar a indicação 
dos nomes do Sr. Pérsio Arida e de outros, estive presente aqui, 
votando, fato para o qual invoco o testemunho do nosso fururo Lí
der do Governo. Senador Eicio Alvares. meu vizínho de bancada. 
No entanto. noticiou-se no jornal que eu era um dos fujões, que es
tava fazendo pane daquele grupo que tentava obstruir a sessão -
aliás. grupo composto de ilustres Senadores, que estavam exerCen
do o seu direito de obstruir ou não. Não os condeno. Entretanto, 
pelo esforço demonstrado pelo Senador Humberto Lucena, já na
quele dia. para que houvesse quorum e, em conseqüência, fosse 
votaJa a indicação daquelas autoridades - S. Ex•, inclusive, fez a 
mim esse apelo-, pcnnanecei em plenário. Por isso, rião ei::ttindi a 
razão de a imprensa dar essa notícia incluindo o meu nome como 
um dos. fujõeS:. Segundo ponto: por que boove quorum ontem? 
Pessoahnente, mais uma vez, atribuo isso ao_trabalho incessante 
do Senador Humbe1to Lucena. o que. aliás, não foi noticiado pela 
imprensa. Quando a imprensa cita o Senador Humberto Lucena o 
faz para dizer que foi cassado por ter usado irregularmente a Gráfi
ca do Senado para propaganda política - Uma grande injustiça. 
Recebi dois telegramas e um telefonema do Senador Humbeno 
l..u<.·ena em Goiânia, quando, falando pessoalmente comigo, pediu 
que eu estivesse aqui ontem, para votarmos a matéria. Tenho a im
pressão de que muitos outros Senadores também devem ter recebi
do o mesmo apelo de S. Ex•. Desse modo, parece-me que o 
quon1m qualificaâo obtido ontem foi resultado dos ~sforços do 
Senador Humberto Lucena, bem como - tratando-se, evidente
mente, de matéria também de interesse do Governo-, dos Senado
res Ekio Alvares e Marco Maciel. nosso atual Vice-Preside-nte, e 
de muitos outros Senadores que integram o Govemo. Os jornalis
tas não fofam Iiéis aos fatos, -não-os pas-Saram de forma satisfatória 
para a opiniãooflública. talvez até por falta de interesse ou má-fé, 
deixando essa lacuna. Se explicassem melhor, diriam que houve 
um esforço, sobretudo do Presidente do Senado, para que votásse
mos ontem não só a indicação do Sr. Pérsio Arida, mas de outras 
autoridades, pois o telegrama também se referia ao Ministro do 
Tribunal Superior do Trabalho. aos embaixadores e outros. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - V. Ex' presta a infor
mação j:>oique julga oportimó. De minha parte não lbe pediria 
qualquer esclarecimento, porque não tenho o direito de pedir a ne
nhum dos companheiros que justifique sua atitude. Estou exami
nando o fato político e até assinalando - e o fiz on'tem. a mais de 
um dos companheiros-, que não me parecia delicado que se ficas
se no plenário a invocar a posição do Senador Humberto Lucena, 
pois que se lhe trazia um enorme constrangimento vincular o que 
ocorria no plenário com um outro pr'ocesso em que S. Exa é inte
ressado. 

Do interesse de S. Ex• pela votação, sou eu também teste
munha. Recebi, ainda sábado, telefoitema de S. Ex•, Cm Salvador~ 
pedindo-me que comparecesse. E eu então já lhe dizia que tinha 
passagem reservada para voltar segunda-feinl., como voltei. O fato 
é notório-e aié a imprensa assinalou que o Senador Humberto Lu
cena se interessou_-·oiivamente pela presença de quorum. 

A ausência de quorum. em verdade, não era em função do 
Senador Humberto Lucena. Mas já não cabe discutir essa rilaiéria 
aqui, porque o fato oconcu. O que vale ftxar é o fato ·jxllítlco e 
suas conseqUências em relação ao Senado, para que nós. coletiva
mente, façamos esforço a fim de que não se reproduZa sitUação 
d~s~ naOJreza, que nos deixava em situa_ção incômoda até para 
Viajar'. Há um momento em que a posição fildividual de cada qual 
de nós,envolve a posição coletiva da Casa, envolve a própria fusti-

tuição, e, então. o nosso proce_der há de submeter-se, tanto quanto 
possível. ao interesse de ordem geral da Casa. 

Era o que eu pretendia assinalar a esse respeito, insistindo 
na observação inic~.al: todo erro é prolífico. Tentemos evitá-lo. 

dor. 

O SR. Ney SUassuna- Permite-me V. Ex• um aparte? _ 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - Pois não. nobre Sena-

O Sr. Ney Suassuna_- Quero apenas me solidarizar com V. 
Ex• e dizer que penso da mesma forma que V. Ex•: temos de pen
sar sempre no geral antes de pensar no particular. 

O Sr. Esperidião Amin- Permite-me_ V. Ex• um aparte? 

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

O Sr. Esperidião Amin - Eu desejo congrarular-me com 
V. Ex• pela reflexão, pela avaliação que V. Ex• nos traz hoje. em 
primeiro lugar. pela juridiciosidade. pelo que ela tem de ensina
mento e pelo que ela pode contribuir para evitar a repetição de er
ros. Concordo com todas as observações que V_ Ex• fez. O que eu 
gostaria de acrescentar àquilo que ocorreu ontem - acho que foi 
um grande momento. um bom momento do Senado- é que seria 
pedir demais exigir dos partidos políticos, em fmal de legislatura, 
uma articulação. E V. Ex • pediu isso. Entendo - repito - que seria 
demais pedir uma articulação. exatamente no mês da transição. 
Este é o legitimo mês da transição. Essa palavra tem sido tantas 
vezes usada. Este é o mês da transição - repito. Senão, vejamos: 
há Senadores que sairam e sequer foram substituídos ou sucedi
dos. Um exemplo é o detentor desta cadeira que estou momenta
neamente ocupando, Senador ~iário Covas. governador de São 
Paulo. desde o dia 1° de janeiro. Isso é transição, porque o seu su
cessor será detentor do ~dato em caráter efetivo por um mês. O 
mesmo vale para a Senadora Eva Blay e para tantos outros que su
cederam governadores, que eram senadores, cujo mandato expira
va este ano. São os que fazem parte do ~o-da composição do 
Senado, que foi renovado. Também não podemos exigir do Gover
no aquilo que está implícito, que é a existência do Líder do Gover
no. O Senador Jacques Silva disse que o Líder do Governo será o 
Senador Elcio Alvares, mas S. Ex• ainda não foi nomeado. Não te
nho dúvida de que será uma decepção para esta Casa e um grave 
fracasso para este Governo se esta designação não vier a concreti
zar-se. Entretanto, temos de tolernr o fato, porque o Senador Elcio 
Alvares ainda não está formalmente convidado, segundo consta, 
ou, pelo menos. ainda não foi oficialmente apontado ao Senado 
como Líder. O Governo não tem _Líder. Isso se debitaria. de ma
neira muito grave. não fosse o mês da transição, mas este é o mês 
da transição. O próprio PFL. este sim, tem üder, que sucedeu ao 
Líder Marco Maciel, hoje vice-Presidente da República. O próprio 
PFL só irá articular-se para conhecer seu novo Líder provavelmen
te no início da nova legislatura. Então, todos esses fatos, que ser
vem objetivamente para reievar falhas e omissões, têm de ser 
considerados para que a sociedade brasileira conheça a real dimen
são do que tinha ocorrido na semana passada e do que ocoueu on
tem. Na semana passada ocorreu a falta de quorum. como disse 
V. Ex•. Isso não é um fato inédito. Havia quorum aqui no dia 14 
de dezembro, e o nome do Sr. Pérsio Arida já havia sido aprovado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos. O dia J 4 de dezembro 
era uma quarta-feira. Por que não fOi votada a indicação do Sr. 
Pérsio Arida? Porque o Senador Fernando Henrique Cardoso ocu
pou a triOOna para se despedir. E alguém vai reclamar porque ele 
se despediu? Pelo contrário, temos é de agradecer o fato de que S. 
Ex• distinguiu a Casa onde exerceu o mandato durante 12 anos, 
por ter feito aqui belíssimo discurso. que. parece-me só teve um 
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aparte ou um aposto. como lembra o Senador Beoi V eras. Por que 
não foi Votada no dia 20 ou 21? Ora. no dia 20 e no dia 21, o Líder 
Marco Maciel ainda era Senador, não tinha ainda sido sucedido 
por esta grande figura. meu querido amigo Jorge Holanda; Fernan
do Henrique Cardoso ainda era Senador. Então, entendo que hou
ve um juízo muito rigoroso acerca dos fatos da semana passada. e 
não está havendo ainda- acho que vaí haver- o jufzo devido dp 
que aconteceu ontem, quando o Senado, não unanimemente, mas 
por ampla maioria, atendeu ao apelo do Senador Humberto Luce
na. V. Ex• fez muito bem eni lembrar que S. Ex&deve ter telefona
do para todos os Senadores, pedindo-lhes que estivessem 
presentes. Houve um esforço de mobilização além do que os Ude-
res previram ontem de manhã. E como foi além. concretizoo uma 
situação nova, que foi avaliada aqui rapidamente pelo bom-senso 
da maioria do Plenário e pelo Presidente da Casa, que permitiu. 
mesmo sem a intenupçâo sugerida pelo Senador Epitacio Cafetei
ra e por mim, que os Líderes, que devem ser respeitados, avalias~ 
sem a nova situação QUe -o quorum evidente mostrava. Aqui repito 
a eXpressão que usei"oiltem: o quorum do Senado. Não roi o quo
rum da censura. não foi o quorum da vara. oo seja,. quem quis vo
tar e votDu a favor ou contra não votou tangido _por outra 
obrigação que não a do seu mandato. Foi ai que ftz questão de 
prestar uma homenagem muito sincen a uma figura que deveria 
inspirar a todos os brasileiros. e faço isso na presença do fuhlro 
Senador Vilson Kleinubing, que foi prefeito de Blumenau e Go
vernador de Santa Catarina, porque foi na sua cidade, Blumenau, 
que foi dado esse -exemplo em 1983 e eu ontem aqui .eu o relem
brei. Falo da senhora que foi encontrada à porta da loja para pagar 
a prestação porque aquele era o dia. Embora não" houvesse banco 
funcionando, a loja estivesse fechada e inundada, era o dia. Se ha
via quorum. era o dia. Há quorum? Então vamos votar. "Pode até 
votar contra. pcxle votar a favor, pode votar em ~co e pode fa
zer obstrução também. São procedimentos democráticos ... Às ve
zes, Senador Josaphat Marinho,- quero encerrar o meu aparte que 
já vai longo- essas posru:ras de votar a favor ou contra não sio de
corrência de atibJde partidária; às vezes, são. A de ontem não era, 
porque aprovar ou não o nome de uma autoridade é um ato de 
consciência. Agorn. aprestar as bancadas, mobilizar os Parlamen~ 
tares para eslarem aqui presentes. aí, sim, concordo com V. Ex•. é 
uma obrigação partidária. é uma obrigação pessoal e política e foi 
uma obrigação sobre a qual se debruçou o empenho do Presidente 
da CaSa. pessoalmente. Acho, por isso, que é preciso avaliar o dia 
de ontem como um dia positivo. Como V. Ex• mesmo ralou, tam
bém sob esse aspecto, espero que seja prolífero. ou seja, dê bons 
exemplos e bons frutos e permita que. em ootras ocasiões. diante 
das rormas que existem. das alternativas para o cumprimento do 
dever, o Senado saiba escolher sempre aquele caminho que repre
sente a melhor demonstração de afmidad.e com altivez que a socie
dade. o povo brasileiro tem o direito de exigir de uma Casa que 
tem a missão instituciOnal do Senado. Meus cumprimentos pelas 
colocações de V. Ex• que certamente haverão de dar ao episódio 
de ontem a permanente lembrança, a mem6ria defmitiva que todos 
desejamos. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -O prestígio do apoio de 
V. _Ex•, nobre_ Senador Espm_dião Amin, deixa-me intensamente 
s-enSibilizado: Lã o- se-õSiblliZã.do qu-e--nem (IiVergrr·aa- segunda- parte 
da sua intervenção, sobretudo, quando por ela passoo _a leve ironia 
de quem assinalou duas datas neste mês em que IXXferia ter sido 
votada essa matéria. 

O Sr. Esperidião A mio (fora do microfone) - No mês pas-
sado. 

O Sr. Elcio Alvares -Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Com todo prazer. no

bre Senador. 
O Sr. Elcio_ Alvares - Senador JosatiJat Marinho, como 

sempre ouvimos cOm muita atenção as suas palavras. V. Ex• tem 
timbrado, ao longo dessa nossa convivência parlamentar, com pro
nunciamentos que servem de parâmetro ao comportamento do co
legiado que constituímos. A sua palavra é sempre de ponderação, 
de análise, de colocações. todas elas assinaladas pela ética. o que 
represenla, inegavelmente, uma jornada de vida pública exemplar. 
O seu pronunciamento erigiu algumas colocações paralelas. algu
mas de cunho evidentemente pessoal. V. Ex•. com muita elegân~ 
cia, rez sentir de inicio que o seu pronunciamento não comportaria 
posicionamentos pesS-óaíS:. V. Ex• via o problema de forma abran
gente. de forma global. Quero apenas fazer uma colocação que 
acho do meu dever porqu'e sinto-me muito homenageado por uma 
referência dos colegas. Mas tenho um rigor ético no meu procedi
mento que me leva, também. a justificar algumas posições, lamen
to dizer, até certo ponto. uma colocação pessoal. Mas, no fundo, a 
tese que voo sustentar, e não queria desmerecer o cerne do seu 
pronunciamento, pren!Je~se exata.mente a uma visão coletiva desta 
casa:. Estamos vivendo praticamente um vácuo político, pois esse 
é um período de ua.:OSição inegavelmente. O Presidente Fernando 
Henrique Cardoso de repente se deparn. com um Congresso que 
não seci o defmitivo em seu mandato. Tem que haver muita habili
dade, porque estamos praticamente a menos de 15 dias da escolha 
das duas Mesas. da Câmara e do Senado. Qual seria a colocação 
dentro do pronunciamento de V. Ex•? O Governo não tem Líder. é 
evidente; mas o Governo tem que ter, conforme V. Ex• bem frisou. 
o apoiamento dos Partidos que sustentam o Governo amai. Hoje. 
de maneira declarada, o PFL, o PSDB e o PMDB são Partidos que 
têm c-ompromissos assinalados com o Governo, sem contar com a 
participação de outros Partidos. e ai justifico o pronunciamento do 
Senador Pedro Teixeira. Quando o Senador Pedro Teixeira fez a 
colocação sob o enfoque político, eu lhe disse desde o primeiro 
momento que estava inteiramente de acordo. Agora, não podem as 
Lideranças dos Partidos que apóiam o Gov.emo deixar que as ma· 
térias cOrram efetivamente sem uma orientação ou um ordenamen
to dentro desla Casa. Obviamente, a çrl_tiça de V. Ex• é, como 
sempre. muito inteligtmte. muito objetív3 e. ~cinui de tudo~ sincera 
e verdadeira. O PFL. o PMDB e o PSDB, principalmente esses 
três Partidos, têm que acompanhar de perto, até o momento em 
que o Governo tomar uma posição ofidal nesta Casa. todas as ma
térias que, de uma fonna oo de outra. interessem ao atual Governo. 
Aí. penso. não haVerá nenhum tipo ôe constrangimento em dizer 
que o Governo está sem Liderança. O Governo não tomou uma 
posição até agora, é lógico e correto. em razão de uma expec~iva 
de renovação não só das Mesas. mas também dos quadros partidá· 
rios que vão consliOJir o J;l.OVO Co~~sso Nacio~l. F~licito V. Ex• 
mais uma vez. Senador Josaphat Marinho, por essa visão de COO· 

junto. Quem ganhou ontem não roi o Governo nem o Senador, 
mas a Casa: o S_enado ontem saiu vitorioso. A colocação do Sena
dorEs~ridião Amin roi perfeita. Esta CaSa vota. ae·-acordo com a 
sua- conSciência e de acareio com o~ seus_ impulsos. O episódiod_e 
ontem tem que ser registrado como o que colaboro~_ par.t o pristí
gio e o engrandecimento do Senado. Sou o V ice-Líder e tenho~-
po·nsat:iiliâãde- dentro -do -PPL; -Fui- surpreendide- oom a indicação 
do Sr. Marco Maciel reconduzindo-m~ à Vice-Lide_rança. Logica
mente, ontem. ao asSumir aquela postnra.. querO deíxar claro, não 
tive nenhuma delegação, nenhuma tarefa que me_ foi cometida oo 
Pelo Více-Presideiite Marco Maciel ou pelo Presidente Fernando 
Henrique. Achei que era do meu dever, como _Yice-Líder do .meu 
Partido, trabalhar ao lado de outros companheuos para que tivés~ 
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semos quorum. Deixei também. de maneira muito e;.c;pressa, o 
meu respeito profundo àqueles que divergiram, porque Da nossa 
bancada do PR., de cujas reuniões V. Ex• participa democratiça
mente com tanta assiduidade, únhamos Senadores eminentes e 
ilustres divergindo da orientação para a obtenção de quomm. 
Faço esse registro, eminente Senador Josaphat Marinho, pedindo 
vênia pela sua paciência, porque na verdade coloquei alguma coisa 
de posição pessoal, para assinalar que neste momento de transição, 
bem fotogrnfado pelo Senador Esperidião Amín.~oompete às Lide
ranças dos Partidos que apóiam o Governo preencher esse vácuo 
até que se constib.lam os quadros defm.itivos. Aí. ao Senador Pedro 
Teixeíra quero deixar a minha palavra de simpatia. Quando disse 
que o pronunciamento de S. Ex.-, duro, em certos momentos áspe
ro, era um pronunciamento contundente, excluí a parte política 
porque entendo que o seu partido, o PP. que esteve ao lado do Go
verno, que jã teve contatos com O Governo, obviamente terá de ter 
uma participação política. E participação política não é só no enfo
que administrativo. é também nas iniciativas de carátef parlamen
tar: Senador Josaphat Marinho, meus cumprimentos mais uma- vez. 
Felicito V. Ex~ pela propriedade da coloca.ção. Muito obrigado. 

O SR. JOSAPHA T MARINHO ~ Segador Elcío Alvares, 
em primeiro lugar. quero agradecer-lhe as expressões generosas 
com que se referiu ao meu pronunciamento. Elas não são um jul
gamento, antes um testemunho da afeição comum que nos aproxi-
ma. 

Em segundo lugar, compreendo o pudor c?m que V. Ex• 
aparteou. Só não The faço manifeStação maior de apreço, para vê
lo em posição destacada, para que não se diga que estou a pleitear 
para o Partido algum outro JX)Sto junto ao Governo. 

Em último lugar, a ponderação que desejava fazer - e vou 
fazê-la - é também de caráter institu-cional. como disse. Ainda on
tem. as estações de televisão e os jornais assinalavam que o nlês 
de dezembro refletiu a menor iriflação brasileira dos últimos anos. 
Vale dizer que o Governo teria tomado providências tais que um 
efeito benéfico foi produzido no inleresse geral do Pals. 

Mas ao tempo em que assim assinalam os jcinais c estações 
de rádio e televisão, os mesmos 6rgãos de comunicação anunciam 
o esforço que estão faZendo produtores e indu_slriais para aumentar 
os preços dos produtos, inclusive os alimentícios ou de interesse 
geral. 

Ora. como se há de compatibilizar essa situação? Se a infla
ção decaiu. porque essa precipitação na exigêncíã. de aumentos de 
preços que sejam repassados ao consumidor? Aliás. já no dia 02 
de dezembro, o jornal O Estado de S. Paulo puJ:?Iicava longa notí
cia que começava assim: "O aumento do Imposto de Renda cobra· 
do das empresas, previsto na Medida Provisória n° 812, vai 
provocar uma guem juridica e deve ser repassado para ns preços. 
A previsão é de tributaristas e empresários que reagiram à mudan
ça nas regras tributárias anUnciada no sábado". 

Ora. a Nação inteira sabe que em seu conjunto os grandes 
empresários. inclusive os iiidustriais. são os que pagam menos lm· 
posto de Renda no País. O Imposto de Renda incide. sobrerudo. na 
classe média; esta é quem paga. ainda que a cada dia mais se em
pobrecendo. 

Enlão, nesta segunda ponderação. o que importa eXatamen· 
te é apoiar o Governo em todas as medidas que adotar para refrear 
o abuso do aumento dos preços. Aliás, onde quer que l"hegamos. 
todos sentimos a elevação dos preços. Ao Governo. que dispõe de_ 
todos os elementos de apuração dos fatos. cabe, então, adotar as 
medidas enérgicaS que forem cabíVeis. Neste particular. o Presi· 
dente Fernando Henrique Cardoso e o Ministro dã Fazenda não 

precisam fazer reuriiões. Devem aplicar sanções. para coibir a ex
ploração da economia popular e assim defender a sociedade inteira 
da ação dos gananciosos. 

Era essa pü.'9.deração que desejava fazer, exatamenle para 
estimular o GovernO à ação: ãgir antes i::jue tenha de repti mir, agir 
em tempo. Todo eno é prolíficO. Evite o Governo. portanto. a 
reincidência do grande empresariado nessa tentativa abusiva de 
elevação de preços; exercite o Governo o seu poder de ação; as 
leis já estão à sua disposição; que as aplique com a energia neces
sária. sobretudo um Governo que começa e _chega ao poder com 
esperanças muito amplas da sociedade brasileira. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (TVJ;uito bem!) 

Duranu o discurso do Sr. Jo.saphat Marinho. o 
Sr. Nabor Júnior, 2° Secretário, deixa a cadeira da pre
sidincia: que é ocup:zda pew- Si-. 'HumbútO Lucena. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humb<rto Litcena) - Concooo a 
palavra ao nobre Senador Esperidião Amin-. 

O- SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Pronuncia o se· 
gufute discurso. Sem i-evisão ·do orador.) - Sr. Presidente. S~s e 
Srs. Senadoces, quero tomar público requerimento que apresento à 
Mesa, vazado nos seguintes termos: 

Requeiro à Mesa Diretora do Senado. nos lennos 
do art. 50,§ 2°, da Constituição Federal, e dos arts. 215 
e 216 do Regimento Interno do Senado, sejam solicita
das ao Exm0 Sr. Ministro da Fazenda as seguintes infor
mações: 

1°- Quantas contas-correnteS bancárias deixaram 
de ser recadastradas no praw inicialmente estabelecido 
- 31!12'94? 

2° - Que" providências vem desenvolvendo e virá 
a desenvolver o Banco Central do Brasil para esclarecer 
o número de contas fantasmas e punir os responsáveis? 

Quero tomar público os termos deste requerimento porque, 
no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, quando da ar
güição-do então Diretor de Normas e Fiscalização, indicado para 
Presidente do Banco Central, Dr. Loyola. e quando da designação 
do Sr. Pedro Malan, não apenas este Senador mas alguns outros 
Senadores, indignados pelas declarações, em parte comprovadas 
no âmbito da CPI da Evasão Fiscal, do Sr. PC Farias de que o Bra
sil tinha mais de um milhão de contas fantasmas- isto quando se 
realizava a CPI do PC -, perguntávamos ao Banco Central que 
providências estavam sendo tomadas para se conhecerem os fan
tasmas e para se conhecer quem se omitira na multiplicação dessas 
contas. 

A partir de ontem, o Banco Central, que tem novo Presiden
te, tomou uma providência: -ordenou um recadasttamento geral, 
para que apareçam os proprietários, os donos, os legítimos deten
tores de tais contas bancárias. 

Consta- não tenho número, e exatamente por não ter o nú
mero o requerimento o solicita - que mais de quatro milhões de 
contas bancárias não foraril recadastradas. Não foram recadastia
das ou está sendo confeccionado um imenso arquivo para ser quei
mado? Um imenso arquivo, com quatro, três ou dois milhões de 
contas! 

O Sr. Josapbat Marinho - Parece que nã.ó podiam serre
cadastrndas. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- V. Ex', Senador Josapbat 
Marinho, com a lucidez de sempre, com uma única frase. estabele-
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ce pela via da concisão a contusão. Em uns poucos caSos é possí
vel que o detenwr da conta tenha morrido, tenha desaparecido ou 
mudado de País; Porem. oã nihlor parte dos casos eu penso como 
V. Ex&; não é prudente que o fantasma. se materialize, neste mo
mento, principalmente porque, Srs. Senadores, agora já existe uma 
decisão do Supremo Tribunal Federal: a condenação do Sr. Paulo 
César Farias não foi, pé lo que sei, por formação de quadrilha, mas 
sim por falsidade ideológica. 

E a falsidade ideológica foi documentada através das contas 
fantasmas levantadas pela CPI do PC. mais particularmente pela 
Sufxomissão de Bancos, presidida pelo Senador Paulo Bisol, que, 
diga-se de passagem. conseguiu produzir um trabalho acabado em 
matéria de investigação, porqUe ·a referida Subcomissão fez um le
vantamento de contas fantasmas. 

Quero deixar aqui muito claro; este requerimento é o pri
meiro ponto da investigação que temos o dever de fazer. Se o ijan
co Central não a fizer eu conclamo que o Ministério Público a 
faça. O Ministério Público federal tem os elementos pásico~ para 
saber que não era difícil criar contas fantasmas. O pacote de cbe. 
ques que a Subcomissão de Bancos da CPI do PC enviou ao Mi· 
nistério Público é mais do que bastante para perceber que havia 
um caminho. 

E ninguém faz conta fantasma, Srs. Senadores. para guardar 
o dinheiro bem havido. Não existe. Conta fantasma é a conta da 
evasão flScal~ é a conta do roubo; é a conta do tráfico; é a conta do 
dinheiro mal havido por defmição. 

Digo mais: ·se o Banco Central e o Ministério Público não 
promovexem esta investigação até o fun, teremos á. obrigação de 
criar uma CPI para isso, porque na miDba cabeça não entra a hip& 
tese de alguém ter aberto uma vez uma conta fantasma ao arrepio 
da instituição bancária onde tal conta foi aberta. 

Duvido que seja possível, e duvido que tenha sido possível 
em alguma época alguém abrir ou ter aberto uma conta- fantasma, 
ou seja. uma conta laranja em uma agência atrn.VéS-de um preposto 
sem anuência de alguém do próprio banco. Se este alguém está na 
periferia ou no topo da hierarquia do bmco, Dio sei. Mas, duvido 
- repito -. que se tenha aberto alguma conta fantasma sem anuên· 
cia do banco. Falo do banco como pessoa juridica. Não quero no
minar. E será vergonhoso para- o País se· não levarmos essa 
investigação a fundo. 

Por-isso. este requerimento é a primeira peça de uma inves· 
ligação que nós temos o dever de proceder - quero mais uma vez 
lembrar. Venho roclaw.ando isso de todos O!}: presidentes indicados 
para o Banco Central do Brasil. 

Reclamei isso do Sr. Loyola. que tinha sido Diretor de Nor· 
mas e Fiscalização, se a memória não me falha. Reclamei do Sr. 
Pedro Malan. ·que havia sido o nosso negociador da dívida externa 
e hoje, com este requerimento, começo a reclamar do novo e tão 
aguardado Presidente do Banco Central do Brasil, o Sr. Pérsio Ari
da. 

pei!D do que o Deputado Paulo Paim. do PT do Rio Grande do 
Sul. propõe. oo seja. a extinção do Senado desde 1989. O que que
ro dizer ao jornalista é que SOU a favor da exiStência do Senado en· 
quanto Sistema qe Federação. Isso significa que deve haver 
bicamernlidade: coi:n uma Casa representando o- povo e a ootra 
representando os Estados que formam esta Federação. 

Uso esse argumento apenas do poniD de vista juridico, filo
sófico, pOrque na prática tanto a Câmara quanto o Senado estão 
sendo, virtualmente, anulados pela forma como se pratica a edição 
e a reedição de medidas provisórias- este é o cerne da questão. 

Quero, por isso, Ol."Upar a tn"buna boje, quando o Senado 
n_ã~ e~ devendo nacJa. para dizer que 356 medidas provisórias fo
ram editadas num ano! POr quê? Senhores, os números s.io escan
dalosos! Em 1988 fornm 24 medidas provisórias~ a Constituição 
teve dois meses e alguns dias de vida. Em 1989. 103 medidas p:t'O" 
vis6rias; em 1990. 163 medidas, incluindo todo o pacote do início 
do Governo CoUor. 

Houve uma reação das Casas Legislativas --Senado. Câma
ra e Congresso reagíram - e aí- Se fez Um acórôo: o Ministro da 
Justiça. Jarbas Passarinho, o Líder do Governo, Marco Macíel, o 
então Presidente Collôr e o Líder da Câmara Humberto Souto~ e 
desse acordo resultou que. em 1991, ano do Plano Collor n. come· 
çamos o nosso mandato, Senador Josapbat Marinho. sob a égide, 
para não dizer sob o guante, do Plano Colloc ll, que foi editado no 
ex_ato dia em que assumímos as nossas funções. dia I o de fevereiro 
de 1991. Cem tudo isso. diante da reação do Congresso. em 1991 
foram editadas apenas 11 medidas provisórias, e, mesmO assim, 
achávamos que era muito; 11 em 1 ano! 

Em 1992, inCluindo-se aí a reorganização do Governo, que 
foi objeto de medida provisória já do Presidente Itamar Franco, fcr 
ram editadas apenas 1 O medidas provisórias. Repito: em 1991, II; 
em 1992. 10. Em 1994. 356! É um despautério, um despropósito. 
não há medida. E quero, mais umiL vez, deixar claro o meu com~ 
pro mi-sso._ 

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

ó SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pois nãó, Senador. 

O Sr. Josapbat Marinho- Nesse rumo não bá como j.lsti
ficar que a medida provisória é de caráter extraordinário, ela passa 
a ser legislação ordinária_. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Já desceu a mais do que or
dinária. 

O Sr. Josapbat Marinho - Mas me permita lembrar.lbe. 
ainda bem que há, na Casa. pendendo de nossa decisão, um proje
to de lei que regula o uso da medida provisória e. por sinal, de au· 
toria do Deputado Jobím. boje ilustre l'Ain.istro- da Justiça, que 
certamente vai prestigiar o seu projeto, para que tenha o curso 
mais rápido na Casa. 

Ao concluir. Sr. Presidente, quero fazer dois rápidos regís· O SR. ESPERIDIÃO AMIN- V. Ex• me acode com a 
tros. Primeiro, congra.Wlar-me com a manifestaç.io do nobre Sena· parte fmal do que aqui vou dizer. 
dor Josapbat Marinho e repetir o que, ontem, aqui extern:ei: - Nas tentativas de dar um curso moral e decente para a ques· 
Refiro-me à sessão-de ontem, cujo quorum foi produzido pelo Se-- tão das medidas provisórias, o Deputado Nelson Jobim produziu 
nado: pelo esforço do Presidente da Casa. Senador Humecto Lu- um projeto de lei complementar que, a meu ver, nobre senador Jo
cema, e pelo esforço necessário que a energia de cada Senador saphat Marinho. é inconstitucíoiial, porque estabelece uma restri
imiXJs. Creio, por isso. que o Senado ontem cumpriu um belo mo- ção e, ao estabelecê-la. parte do princípio de que a Constituição 
mento da sua trajetória. -- _ _ não o fez. Entendo que o caminho é uma emenda constitucional. 

O segundo registro que desejo fazer é em função--de uma in· Aliás, foi um aparte do Senador Bisol, no dia 24 de maio de 1991, 
dagação que um jornalista me fez hoje. Ontem, discutíamos o tex- que fulminou a tramitação deste projeto de lei cQmplementar, que 
to de um artigo de autoria do Senador Eduardo Suplicy:· ''Porque tinha na pessoa do Senador Pedro Simon seu relator. posto que, na 
qu~rem fechar o Senado." E o jornalista veio me perguntar ares· Comissão de Constituição. Ju.stiça e Cidadania, com o voto de V 
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Ex•, o projetO fõíã.provado por 14 votos a 13. no fmal do mês de 
abri! de 1991. ~ ~ 

Entendo que o nosso camlllbo é um projeto de emenda 
constitucional --e também nisso vou me acudir em subsídios for~ 
necidos pelo nosso atual MiniStrO da Justiça. S. Ex• apresentou um 
substitutivo ao projeto de emenda. por ocasião da Revisão Consti~ 
tucional. estabelecendo a vedação para a reedição de medidas pro
visóiias --·que oé onde quero chegar. E, mais uma vez. estarei 
homenageando a Constítuiçào do Estado de Santa Cat_arin:a. que
estabelece que é vedada a reedição de medida provisória. rejeitada 
ou não, deliberada pela Assembléia. 

Este é o cerne da questão. Que o prazo seja de sessenta dias, 
acho justo; afl.nal, o número de Parlamentares_ no Congresso Na~ 
cional é maior do que em uma Assembléia Legislativa. Parece~ me 
que esse é o prazo que inspllou o Direito italiano. Que sejam ses~ 
senta dias, mas sem reedição. S6 isso vai permitir que o Congresso 
exista de fato. Hoje ninguém precisa perguntar se a tese de deter· 
minado Deputado é fechar ou abrir o Senado, aumentar ou reduzir 
o número de Senadores. Hoje, sejam 513, 503 ou" 600 Deputados, 
com essa multiplicidade de medidas provisórias-Dão estamos legis
lando. Elas são e estarão sendo reeditadas e o Poder Legislativo 
vai continuar assistindo à fúria legiferante do Executivo, poiS e 
acomodado e, assim. fica destituído das suas funções. 

Só -existe um cãmínbo para que o Congresso volte a produ
zir aquilo que é da sua -obrigação: proibir a reedição de medidas 
provis6rias. Espero contar com o apoio do Governo, do ex-Sena
dor Fernando Hemique Cardoso, do ex-Senador Marco Maciel e 
do ex-Deputado Nelson Jobi.m para que isso séjã uma ~lidade. 

Sem a revogação da prática de reedição de medidas provi
sórias o Poder Legislativo está apequenado, está virtualmente ex
tinto quanto ã sua Junção precíptia. E o número. por si s6 fala. Ora, 
se em 91 foi possível estabelecer um regime dietético, do qual re
sultou a edição de apenas 11 medidas provisórias. que Pantagruel 
é este que tem o apetite ge 356 medidas provisóiiaS -no alio -de 
1994? Que apetite-é esse? E a submissão do Congresso; 

O Sr. Beni V eras- Permita-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO Al\.IIN - OUço. com grande satisfa· 
ção, o nobre Senador Beni V eras. 

O Sr. Beoi V eras- Compreendo a revolta de V. Ex• com a 
edição constante de medidas provisóriaS eni-Volume tão grande. 
Penso que elas atendem a uma necessidade do funcionamento do 
Poder Executivo. Em virtude de o Senado e a Câmara __ serem vaga
rosos na decisão de questões governamentais, a ação administrati
va precisa de uma ação mais rápida, mais pronta. Então, a medida 
provisória surgiu como uma forma de atender a esses objetivos e 
às necessidades de funcionamento do Poder Executivo. -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Como uma excepcionalidade. 

Quero uma solução institucional. A medida provisória é um 
recurso instimciooal de que o Executivo e o País precisam. Agora, 
356 medidas provisórias em um ano? Isso dá quase uma por dia, 
considerando-se~ feriados, dias santos e domingos! 

O Sr. Beni V eras - A medida provisória atende sempre à 
uma siruação específica. Ela tem uma razão de ser, cabendo ao 
Congresso avaliar se ela é ou não cabível. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Mas é lógico que só chega 
a 35ó quando o Congresso deixa de avaliar. está sendo reeditada. 
E o Congresso se acomoda. Não estou dizendo que o Congresso 
não seja culpado, claro que ele é culpado. O Congresso acomo
dou-se. Entre ter que trabalhar ou não, o melhor é não trabalhar. 

o Sr. Beoi Ve~aS- Ctafo.-EO cOngxl:sSO pode avaliãf ... 

O SR. ESPERIDIÃO~AMIN- SÓ ~~~isso desmoraliza o 
Congresso. Por isso, temos que ter uma solução institucional. Se o 
Executivo faz o trabalho por mim, e eU não tenho a preocupação 
institucional, ótimo! Ele está fazendo e eu não preciso me incomo
dar. Se o Executivo está tratando de mensalidades escolares, não 
pn::císo me preocupar coin as oito medidas provisórias que já fo-
ram reeditadas. · 

O Sr. Josaphat Marinho- Permita-me V. &•um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - ~óuço o-aparte do nobre Se· 
nador Josapbat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Note V. Ex• que já ocorreram 
situações em que, notoriamente nos corredores do Congresso, se 
dizia: "não vamos apreciar por que o Governo não tem interesse, 
quer renovar". Esperamos que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso não siga essa orientação, dentro da linha que se traçou até 
aqui. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Para o País. há inseguran· 
ça. A medida provisória produz efeitos jurídicos, )X)iS caso não 
seja aprovada terá suas conseqüências jurídicas, reguladas por de
creto legislativo. Isso deixa a siruação jurídica do País em suspen-
se. 

Quero dizer a V. Ex• que vou defender, baseaào nO modesto 
mas proficuo exemplo do meu Estado; baseado naquilo que foi a 

conclusão do Relator da Revisio, hoje Ministro da Justiça -está 
aqui o texto de S. Ex• -~ e baseado naquilo que conheço do pensa
mento dos Ex-Senadores Marco Maciel e Fernando Henrique Car
doso, vou propor, no primeiro dia da próxima Sessão Legislativa, 
essa emenda constitucional. Conto com o voto de V. Ex•, até para 
que possa ser aperfeiçoado o texto da emenda constitucional. 

O Sr. Beni V eras- V. Ex• va.i precisar também acrescentar 
como o Congresso vai responder prontaniente às solicitações do 
Executivo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Nobre Senador Beni V eras, 
os que são parlamentaristas defendemos que s6 aprenderemos sob 
necessidade. O Estado attJal é um estado de peiVersão: o Executi
vo se perverteu e o Legislativo também. Um por exorbitância e o 
outro por omissão. 

O Sr. Beoi V eras- Penso que a solução pode ser encontra
da num cootato entre o Parlamento e o Poder Executivo, buscando 
uma forma de urgenciar as 'medidas que são mandadas ao Con
gresso, de tal forma que elas possam atender a tempo o funciona
mento do Poder Executivo. Elas surgiram como uma necessidade 
em resposta a essa falta de presteza do Parlamento em responder 
às necessidades do Poder Executivo. Ai:ho que é uma questão que 
tem de ser examinada a dois para que possa encontrar uma fórmu
la adequada de atender às necessidades de o Poder Executivo fun
cionar a tempo e à hora. 

O Sr. Josaphat Marinho- E há muitos casos. lembre V. 
Ex•, em que o Governo pode usar a delegação legislativa que lhe 

- fãdúta a ação. O Presidente Fernando C_ollor obteve a lei de auto
rização para fazer a Lei de Isonomia. Uma lei importante: 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Nobre Senador Beni V eras. 
isso acooteceu em 91. Mas, como todas as coisas que são acorda
das, quando muda um dos interlocutores, o acordo deixa de existir. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Há outros instrumentos, 
como V. Ex• lembra. Quer dizer, há mecanismos. só não pode per
manecer como está. 
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Como já tivemos um exemp1o de um. acordo de cavalheiros, 
que se desvirtuou, está demonstrado que não pode haver acordo. 
Tem que haver uma fiXação institucional do que é o limite do Exe
cutivo e o do Legislativo. E as nossas responsabilidades, também. 

É lógico que se a medida provis6ria não pode ser reeditada 
neste ano. o Congresso tem que ter uma avaliação da responsabili
dade, que significa a sua não-aprovação ou a sua não-apn:ciaÇãó. 

Se partirmos do princípio de que o Congresso ~ irresponsá
vel, aí esEamos fazendo o jogo daqueles que cogftam sobre a .sua 
utilidade. 

O Sr. Beoi V eras- Senador, de fato o que está havendo é 
uma inapetência do Governo de buscar o exercício do poder. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Foi o que eo disse a V. Ex'. 
De uma parte bá omissão do Congresso e de ootra a exorbitância 
do Executivo. Ambas as coisas são nocivas. Estou propondo traba-
lho para nós e modus in rebus para o ExecuriVO. _ _ 

O Sr. Beni V eras- O Congresso têm que mudar de posb.l-
ra. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sim, mas não pode mudar 
para essa situação. 

O Sr. Josaphat Marinho - Mas não pode abdicar de suas 
atribuições. 

O Sr. Beni V eras- Na medida em que ele não age, ele ab-
dica. 

O SR. ESI!ERIDIÃO AMIN- Vai ter que trab8lhar mui-
lO. 

imagem da instituição a que pertencemos. Fez V. Ex• uma breve 
referência ao meu artigo p.1blicado pelo Jornal do Brasil de on
tem. Acredito que V. Ex ... tendo-o conhecido, pe:rce_beu a intenção 
do que ali estava escrito, isto é, agirmos todos exatamente no sen
tido do ..fortalecimento e em defesa da instituição. 

E falO que quando do periodo da Constiwinte, em 1988, a 
prinleinl propoSta. elaborada pelo jurista Fábio Konder Compam
to, que o Partido dos Trabalhadores apresemoo como sugestio de 
proposta da nossa ConsútuiçãO, que serViu como base, tinha at6 
uma proposta de unicamera.lidade, e V. Ex• mencionou o nome do 
Deputado Carlos Lu pi como sendo autor da proposta. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Gostaria de rctifu:ar, pe
dindo à Taquigraf13 que também o faça. Não se trata do Deputado 
Carlos Lupi. e sim do Deputado Paulo Paim. do Partido dos Traba
lhadores do Rio Grande do Sul. 

_ O Sr. Eduardo SupUcy- Já bã algum tempo, o Deputado 
Paulo Paim apieOOntOO-uma plopostã -de einenda à ConStituiÇãO-no 
sentido da unicameralidade. O que gostaria de registrar é que per'
cebo, muitas vezes, em meio à ·opinião pública, em meio a seg
menios do PT, que há uma imagem não tão f.icil de se modificar, 
decorrente muito do témpo em que o Senado era composto por um 
terço pelos assim chamados Senadores "biônicos", os designados 
pelo Presidente. Havia todo um procedimento que fez com qUe o 
Senado cri_as_se uma imagem de uma instituição bem mais conse_r
vadora, _mnito mais atrelada àquilo que desejã.va o Poder Executi
vo, ou mais conservadora do que a Câmara dos Dep.ttados. Tenho 
dito em diversas ocasiões aos meus companheiros de Partido que, 

O Sr. Josaphat Marioho - Mas não pode abdicar. Mesmo na minha experiência dos quatro anos em que aqui convivemos, 
quando for do interesse evenb.Jal do Governo e 0 _ Congresso não não percebi o Senado Federal como uma instituiçio mais conser
decidir, ele deve decidir. ainda que buscando uma fórmula cooci- vadora que a Câmara dos Deputados. Tívem.os decisões em nmitos 
liatória.. - casos que avançanm em relação ao que havia sido proposto. 

O Sr. Beni Ve•as- Só o exen:ício do poda faz com que O SR. ESPERIDlÃO AMIN- No caso da Lei Agmrla, 
tenhamos o poder real. por exemplo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- O primeuu estabelecimen- O Sr. Eduardo Sup6cy- Exatamente. Acredito que com o 
to dessa nossa responsabilidade prática, na minha opinião, é a fixa- aprofundamento da democratização no País resultará termos aqui. 
ção de que temos essa responsabilidade. S6 isso vai cooter o dentre outros fatos, a partir de fevereiro, uma Bancada de cinco 
apetite do ExecutivO e vai poder contrapor à inapetência um míni- Senadotes do PT: seis, do PDT: um. do PPS~ um, do PSB, e assim 
mo de responsabilidade. -por diante. Dessa forma. o Senado poderá vir a. ter uma imagem 

Concordo com V. Exa de que não há culpado de um lado só. que diferencie bastante daquela resultante do tempo em que aqui 
Não. Houve uma perversão. Um se omitiu e o anro ocupoo até o havia a presença de Senadores não eleitos diretamentc:. A proposta 
que não devia. Ambos alegremente. Só que agora. nesSe momento que fotmulei para debater. ou seja, termos eleiç.C.J direta para su
de reflexão, de início de nova Legislatura, anuncio pela quarta vez plentes, é no sentido de termos, no Secado, os_ maiS: repre· 
que esse é 0 meU propósito e peço subsídios para que possamos fa- sentativos anseios da população que aqui quer ter pessoas de 
zer isso- da melhor maneira possível, da maneira mais harmoniosa. grande representatividade. Eram esses os pontos que gostaria de 
Não quero impor- longe de mim- e nem tenho condições poUti- trazer à guisa de contribuição, ligados à análise que V- Ex.• está fa
cas de fazê-lo. Mas acho que não discutir, no sentido de se chegar zendo. Concordo com 0 procedimento do Sena9o de estar ~gindo. 
a uma solução instittJcional, é uma grave omissio. Jegisl~do. atuando mais rapidamente sobre as medidas provisó-

Quero agradecer a colocação que V. Ex• fez, nobre Senador rias. e o protesto que o Senador Josapbat Marinho tem feito nesses 
Beni Veras, porque V. Exa traz a experiência do ExeCUtivo. E de últimos dias é muito relevante. A meu ver. deveria o Congresso 
lá, assistimos com tristeza a essas demonstrações~ inapetência, ___ Nacional_estar dando quorum para examinar e modificar, se ne-
para o exercício da sua atrituição, por porte do CõD~sso. ccssário. as medidas provisórias. Assim, é preciso que, através da 

Considero as suas contribuições positivas. Tenho certeza nossa ação mais conseqüente, venhamos, inclusive. a encorajar o 
de que na discussão do projeto de emenda constitucion.!U a sua Executivo a utilizar menos medidas provisórias e mais projetes de 
contribuiçio vai ser ainda maiOl' e de melhor qualidade. lei. O Poder Executivo não deveria ter a preocupação de. uma vez 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. ex• um apo.rte? entendendo ser detenninado tema de grande importância, remetê-
O SR. ESPERIDIÃO Al\DN _Ouço v. Ex• com prazer. lo ao Congresso como medida provisória, porque via projeto de lei 

teria um cu~o lento. Digo lento, mas que poderia ser agilizado se 
O Sr. Eduardo Suplicy -Trata-se de um breve aparte. no- nós. aqui. livermos a fume disposição de analisar cada projeto do 

bre Senador. Inicialmente. gostaria de ressaltar que _considerei im- Ex&utivo, principalmente projetes de lei e não apenas medid..Js 
portante o empenho de V. Ex•, do PPR, na sessão de ontem. provisórias. 
quando aqui salientoo que todos nós estiVésseriios cumprindO com 0 SR. ESPERIDIÃO AMIN _ Quero agradecer 0 aparte 
a nossa responsabilidade e função, visando resgatar e fortalecer a de v_ Ex. a. estend:_ndo 0 agradecimenr.o à própria Mesa pela com-
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preensão em fun_ção da exorbitância do tempo do mm~ pronuncia~ 
mento. 

Todavia, desejo, acima de tudo. conta,r com os nobres com~ 
panheiros para que a elucidação deste problema não resulte em se 
impor uma solução, e sim em um termo instituciórialmente equili
brado, permitindo a existência de fato do Legislativo que, na práti
ca. está comprometida pela reedição abusiva de medidas sob o 
tírulo de medidas provisórias. -

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humerto Lucena)- Antes de pros
seguir a sessão, a Presidência apela aos Srs. Senadores que estão 
fora do plenário e em outros recintos da Casa que a ele acorram. 
para que possamos iniciar os nossos trabalhos de apreciação da 
Ordem do Dia. Há na Casa 57 Srs. Senadores, entãó não há motivo 
para que haja falta de quorum. 

Solicito a V. Ex"s. sobreOJ.do aos Líderes, que façam com 
que os membros de suas Bancadas venham ao plenário, pois temos 
inúineras matérias incluídas na Ordem do Dia que dependem do 
quorum qualificado para serem apreciadas. Entre elas, várias re
soluções relacionadas com renovação e outorga de canais de radio
difusão AM e FM. bem como vários projetas de lei 
complementar. Um deles, inclusive, foi aqtii objeto de debate du
rante todo esse tempo e incluído, bá dias, na Ordem do Dia pela 
Presidência. Trata-se do projeto de lei complementar que regula o 
uso das _medidas provisórias, de autoria do nobre Deputado Nelson 
Jobim. 

Esse projeto está na Ordem do Diao. bá algum tempo. e de
pende tão-somente da deliberação do Plenário por meio do vor.o da 
maioria absoluta. porque se trata de projeto de lei complementar. 
Da mesma maneira. está incluído na Ordem do Dia o projeto de 
autoria da Deputada Rita Camata que regula o limite de despesas 
com recun:os humanos na órbita federal e com _repercussões na ór
bita estadual e municipal. além do projeto de lei complementar so
bre concess&-..s de serviço público e uma série de outras 
proposições de maior relevância para a vida nacional. 

Enquanto os Srs._Senad.ores vêm ao plenário, renovo o meu 
apelo a tcxlos os Srs. Senadores para que venham ao plenário, a 
fim de obtermos o número necessário às deliberações. 

Para usar da palavra.. convido o Vice-Líderdo PMDB. o nb
bre Senacior Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. 
Senadores, recebi o encargo de relatar o Projeto de Lei da Câmara 
n° 115/93. que trata da Lei de Patentes. 

O Relator que me antecedia, Senador Antonio Mariz, ficou 
impossibilitado de dar continuidade _a sua tarefa. uma vez que foi 
eleito Governador da_Paraíba. S. Ex• não tinha maiores problemas 
no relato e havia marcado a data do dia 18 do corrente para fazê
lo. Ocorre que, nesse interim, foLãprov.il.do nesta Casa o ãcOrdo do 
GA TI, com reflexos para o desenvolvimento do País, tanto no" que 
se refere à economia interna quanto à externa. 

O GATT. com toda certeza, traz vantagens. mas também 
muitas restrições aos países em desenvolvimento. Pódíamos até di
zer, com simplicidade, que há algumas axmadilhas. porque podem 
os países membros do GATI fazer algumas regulamentações in
ternas, o que diminuiria sobremaneira os impactos negativos desse 
acordo. 

É preciso. portantO, que- rios debrucemos na análise, item 
por item. das repercussões desse acordo. que coube ao Senado 
apenas homologar. com repercussões acentuadas na nossa econo
mia. Há que se ter tempo para verificarmos que portas -podem ser 

fechadas e quais podem ser aproveitadas, para que o Brasil possa 
ocupar todo o espaço a que tem direito no merCado internacional. 

Por essa razão, Sr. Presidente, Só e Srs. Senadores. solicito 
que ·não mais seja o dia 18 a data de relato desse projeto. Acredito 
mesmo que o tempó-correrá a nosso favor. Pretendemos realizar. 
com todo comedimento, novas reuniões das áreas interessadas, a 
fim de que o nosso País possa tirar a maior vantagem possível des
sa Lei de Patentes e usar tudo o que seja possível para neutralizar 
os itens que nos são negativos no acordo do GA TI. 

Peço, portanto, à Mesa que desmarque a data prevista para a 
leitura do relatório, dia 18. pois será necessário mais tempo para 
uma análise mais profunda. 

Era essa a minha comunicação, Sr. Presidente, sn e Srs. 
Senadores. 

Muito obrigado. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos- Carlos Lyra- Eva Blay- Flaviano Melo 
- GilbertO Miranda- Hugo Napoleão- Jarbas Passarinho- Jonas 
Pinheiro- José Alves- José Paulo Bisol- Mansueto de Lavor
Marluce Pinto- Moisés Abrão- Ney Suassuna- Teotônio Vilela 
Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex• será 
atendido. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares. Enca
reço aos Srs. Senadores que venham ao plenário. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pela Sr"" t• Se~
tária. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 38, OE 1995 

Requeiro à Mesa, nos termos do art. 50. parágrafo 2° da 
Constituição Federal e dos Artigos 215 e 216 do Regimento Inter
no do Senado Federal, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro da Fazenda, as seguintes informações: 

1} Quantas contas correntes deixaram de ser recadastradas 
no prazo inicialmente estabelecíêo (em 30/6 e 31-12-94) 

2) Que providências vem desenvolvendo e virá a desenvol
ver o Banco Central do Brasil para esclarecer o núm~ro de contas 
fantasmas e punir os responsáveis? 

Considerando 

I) A pronogação do prazo para recadasttameni!) d3s conlas 
correntes bancárias. decidida nos últimos dias de dezem.bro/94; 

2) Serem obvi.$mente "fantasmas" muitas das contas corren
tes não cadastradas; 

3) Que o Sr. Paulo César Farias declaxara perante a CPl do 
PC que havia mais de um milhão de contas "fantasmas" no Brasil. 

Sala das Sessões, I I de janeiro de 1995. -Senador Esperi
dião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O requeri
mento lido será despachado à Mesa, para decisão, nos termos do 
Incise 1ll do art. 216 do Regimento Interno. · 

Solicito aos Srs. Senadores que Venham ao plenário. 

- Sobre a mesa. re<jllerimentD que smi lido pela Sr" Secretária. 

É lido e aprovado o seguinte 
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REQUERIMENTO N' 39, DE 1995 O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex' tem a 

Senh,or Presidente, palavra. 
Requeiro, nos termos do Artigo 13, § !'do Regimento ln- O SR. ALEXANDRE COSTA (PFL- MA. Pela ordem.) 

temo do Senado Federal, seja considerada como licença, minha -Sr. Presidente, V~ Ex' anuncia 59 Srs. Senadores, mas. na reali-
ausência dos trabalhos desta Casa, dia 06 de corrente Jl';lês~ _dade. não estãó aqui" presentes. 

Sala das Sessões, 11 de janeiro de 1995. - Senador Esperi- 0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _ Estão na 
dião Amin. Casa, nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Será ooncedi- O SR. ALEXANDRE COSTA- Em nome da ética, peço 
da a licença solicitada. a V. Ex• que chame os Senadores para virem ao plenárió. Há pro-

Sobre a mesa. requerimento que será lido pela sr- Secretá- jetos da maior importância que não podem absolutamente ser vota
ria. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 40, DE 1995 

Requeiro, nos terinos do Art. 172. I. do Regimento Inter
no do Senado Federal, que seja incluído na Ordem do Dia o 
Projeto de Lei do Senado_ 97, de 1994. de minha autoria, tendo 
em vista que a comissão a que foi distribuído, Comissão de 
Constituição e Justiça- CCJ. não proferiu o parecer no prazo 
regimental. 

Sala das Sessões, 11 de janeiro de 1995. - Senador Dircw 
Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Este requeri
meDI.o será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
disposto no art. 255, inciso Il, alínea c, item 3. do Regimento ln
temo. 

ria. 
Sobre a mesa, conrunicação que será lida pela Sr' Secretá-

É lida a seguinte 

COMUNICAÇÃO 

Senhor Presidente. 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência:. nos ter

mos da alínea "a" do art. 39. do Regimento Interno do Senado Fe
deral. que estive em missão oficial na Croácia, quando visitei o 
parlamento daquele Pais, pennanecendo ausente do País no perio
do de 1° a 8° de janeiro do corrente ano. 

À op:rrtunidade reitero-lhe os meus protestos de estima e 
consideração. 

Sala das Sessões, em 11 de janeiro ~ 1995. __ Senador Ira· 
puan Costa Júnior .. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - o· expediente 
lido vai à publicação. 

ria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será. lido pela sr- Secretá-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 41, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175. alínea d, do Regimento Interno. re

queiro inVersão da Ordem do Dia, a f 1m de que as matérias cons
tantes dos itens n's 44. 28, 36. 37 e 38 sejam submetidos ao 
Plenário antes do item 1. 

Sala das Sessões. 11 de janeiro de 1995.- Ney S~assuma .. 
O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 

dos sem o quontUI necessário. 

O SR. PRESIDENTE (Humb<irto Lucena) - Nobre Sena
dor, não fiz ootra coisa. desde que tomei assento nesta cadeira, se
não convocar os Srs. Senadores para virem ao plenário. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Essa a nossa expectativa, 
para que haja aqui o número legal para votação do projeto. Foi 
muito festejado o número de ontem. Vamos festejar o número de 
boje. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex' tem 
toda razão. Estru convocando todos os Senadores repetidamente e 
agora com a colocação do Senador Alexandre Costa. que insiste 
com a Mesa para. que repita o apelo. 

Peço a colaboração dos Srs. Líderes partidúios para que fa
çam c~ que os ~mbros de suas Bancadas venham ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 44: 

MENSAGEM N" 225, DE 1994 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tumo único; do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a 
Mensagemn° 225, de 1994 (n° 447/94, na origem), atra
vés da qual o Senhor Presidente da República submete à 
del[beração do Senado a escolha do nome do Senhor 
JOAO TABAJARA DE OLNEDl.A, Ministto de l'ri
meira Classe, da Carreira de Diplomata. para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à Rej>lblica de 
Cingapura. 

A Presidência recebeu a Mensagem n• 10, de !995.lida no 
Expediente da presente sessão, pela qual o Senhor Presidente da 
República solicita a retirada da Mensagem n° 225? de 1994, refe
rente à indicação do Senhor João Tabajara ~ Oliveixa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação a 
mensagem. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 28: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 136, DE 1994 

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

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da 
Câmara n' 136, de 1994 (n• 4.801/94, na Casa de ori
gem), que cria e transforma, no quadro permanente de 
pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 611 Região, os cargos que menciona e dá ootras provi
dências 
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(Dependendo de parocer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno. designo o 
nobre Senador Mansueto de Lavor para emitir parecer sobre a ma
téria, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Para pro
ferir parecer.)- Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, é submetido 
ao exame desta Casa o Projeto de Lei da Câmara n° 136, de 1994 
(n' 4.80 I, de 1994, na Câmara dos Deputados}, originário do Tri
bunal Superior do Trabalho, que "cria e transforma. no Quadro 
Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Tra
balho da 6• Região, os cargos que menciona,- e dá outras providên
cias~~. 

Objetiva o Projeto em questão dar. àquela Corte Regional, 
localizada na cidade do Recife e com jurisdição em todo o territb
rio do Estado de Pernambuco, melhores condições de desempenho 
de suas elevadas missões institucionais. 

Aprovada na Câmara dos Deputados, vem a proposição à 
revisão desta Câmara Alta, onde não recebeu emendas. 

É o relatório. 

Voto do Relator 

Os requtsttos formais de constituqióna.lidade são atendidos 
pelo Projeto de Lei da Câmara n' 136, de 1994, tendo em vista que a 
matéria deve ser disciplinada em lei ordinária (CP, art. 48, X), de ini
ciativa privativa do iespectivo Tribunal Superiof-(CF, ãrt. 96. n. ''b''). 

Quanto à juridicidade e técnica legislativa., não há reparos. 

Quanto ao mérito, cabe ressaltar a imp:ntância da proposi
ção, rendo em vista a relevância das funções a cargo daquela Corte 
Trabalhista. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação dó -Projeto de Lei 
da Câmara n" 136, de 1994. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

Completada a instrução da matéria. passa'se à discussão do 
projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 136, DE 1994 
(N" 4.801/94, na Casa de origem) 

Cria e transforma, no Quadro Permanente de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Tra
balho da 6• Região, os cargos que menciona é dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 o Ficam criados, no Quadro Permanente de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região, os car
gos em comissão e efetivos constantes dos Anexos I e n, respecti
vamente, desta lei, a serem providos na forma da legislação em 
vigor. 

Art. 2° Ficam transformados no Quadro Permanente de Pes
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 6 .. Região: 

I- 23 (vinte e três) cargos da categoria funcional de Execu
tante Judiciário, eó<!igo TRT. 6" AJ.027. do Grupo Atividades de 
Apoio Judiciário~ códígo TRT. 6• AJ.020. con:i.- OS ·respectivos ocu
pantes, em 23 (vínre e três) cargos da categoria funciorial de A ten
dente Judiciário, código TRT. 6• AJ.02S, do Grupo Atividades de 
Apoio Judiciário, Código TRT. 6" Al.020. 

n - 42 (quarenta e dois) cargos da categoria funcional de 
Agente de Portaria. código TRT.6".TP.l200. do Grupo Serviço de 
Transporte Oficial e Portaria. código TRT. 6• TP.l200, com os 
respectivos ocupantes, em 42 (quarenta e dois) cargos da categoria 
funcional de Atendente Judiciário, código TRT.6• AJ.025, do Gru
po Atividades de Apoio Judiciário. código TRT.6".AJ.020. 

Parágrafo único. Os cargos transformados por este artigo 
serão escalonados pelas Classes e Padrões da categoria funcional 
de Atendente Judiciário, observados os critérios legais e regula
me~ares vigentes. 

Art. 3co As transformações previstas no artigo anterior con
servarão o funCionário no mesmo pad:rão de que seja titular ou na 
impossibilidade, situá-to-á no padrão inicial da categoria funcional 
de Atendente Judiciário. 

Parágrafo único. Uma vez operada, a transformação não 
acarretará, paxa o ocupante do cargo, qualquer prejuizo nos direi
tos e vantagens decorrentes de sua nova situação. 

Art. 4° As despesas decorrentes da execução desta lei serão 
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tnbunal Re
gional do Trabalho da 6• Região. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 
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ANEXO II 

(Art. 1° da Lei n° de de de 199 ) 

SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRÀBALHO DA 6• REGIÃO 

CARGOS EFETIVOS 

GRUPO CATEGORIAS CÓDIGO N1 DE CLASSE 

FUNCIONAIS CARGOS PADRAO 

ATIVIDADES DE TÉCNICO JUDI-. TRT-6•-AJ-021 (NÍVEL 69 A - I a III 

APOIO JUDI- CIÁRIO SUPERIOR) (SESSENTA B - I a VI 

CIÁRIO CÓDIGO E NOVE) c - II a VI 

TRT-6'-AJ-020 OFICIAL DE TRT-6 1 -AJ-022 I NÍVEL 40 A - I a III 

JUSTIÇA SUPERIOR) (QUARENTA) B - I a VI 

AVALIADOR c - . II a VI 

AUXILIAR TR'I'-6'-AJ-023 (NÍVEL 185 (CENTO A - I a III 

JUDICIÁRIO INTERMEDIÁRIO) E OITENTA B - I a VI 

E CINCO) 

AGENTE DE TRT-6•-AJ-024 (NÍVEL 12 (DOZE) A - I a III 

SEGURANÇA INTERMEDIÁRIO) B - I a VI 

JUDICIÁRIA 

A TENDENTE TRT-6•-AJ-025 (NÍVEL 20 (VINTE) A - I a III 

JUDICIÁRIO INTERMEDIÁRIO) B - I a VI 

OUTRAS ATIVI- MÉDICO TRT-6•-NS-901 (NfVEL 
DADES DE NÍVEL Sti~.E.F..~CR) 

2 (DOIS) A - I a III 

SUPERIOR B - I a VI 
CÓDIGO c - I a VI 

TRT-6'-NS-900 
D - IV e V 

PSICÓLOGO TRT-6'-NS-907 (NÍVEL 2 (DOIS) A - I a III 
SUPERIOR) 

B - I a VI 

c - I a VI 

D - IV e V 

ODONTÓLOGO TRT-6•-NS-909 (NÍVEL 2 (DOIS) A - I a III 
SUPERIOR) 

B - I aVI 

c - I a VI 

D - IV e V 

ENGENHEIRO TRT-6•-NS-916 (NÍVEL 2 (DOIS) A - I a III 
SUPERIOR) 

B - I a VI 

c - I a VI 

D - IV e V 
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ARQUITETO TRT-6°-NS-917 (NÍVEL! 2 (DOIS) A -· I a II. I 
SUPERIOR) 

B - I a IV 

c - I a VI 

D - IV e V 

CONTADOR TRT-6'-NS-924 (NÍVEL 6 (SEIS) A - "I a III 
SUPERIOR) 

VI. B - I a 

c - I a VI 

D - IV e V 

ASSISTENTE TRT-6'-NS-930 (NÍVEL 2 (DOIS) A - I a III 
SOCIAL SUPERIOR) 

B - I a VI 
i c I a VI -
I 

! D - IV e v 

BIBLIOTECÁRIO TRT-6'-NS-932 (NÍVEL L (UM) A - I a III 
SUPERIOR) 

B - I a VI 

c - I a VI 

D - IV e V 

ENFERMEIRO TRT-6°-NS-940 (NÍVEL 1 (UM) A - I a III 
SUPERIOR) 

B - I .a VI 

c - ·I a VI 

D - IV e V 

OUTRAS ATIVI- AUXILIAR DE TRT-6•-NM-1001 6 (SEIS) A - I a III 

DADES DE NÍVEL ENFERMAGEM (NÍVEL B - I a VI 

MÉDIO CÓDIGO INTERMEDIÁRIO) c - I a VI 

TRT-6'-NM-1000 D - I 

AUXILIAR TRT-6•-NM-1006 6 (SEIS) c - I a II 

OPERACIONAL DE (NÍVEL AUXI- D ~ I a v 
SERVI COS LIARl 
DIVERSOS (ÁREA 

DE LIMPEZA E 

CONSERVAÇJI.O) 

TELEFONISTA TRT-6•-NM-1044 2 (DOIS) c - I e II 

(NÍVEL D - I a v 
INTERMEDIÁRIO) 

AGENTE DE TRT-6•-NM-1045 8 (OITO) B - I a III 

VIGILÂNCIA (NÍVEL c - I a VI 

INTERMEDIÁRIO) D - I a v 
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!ARTESANATO 

CÓDIGO 

TRT-6'-ART. 700 

IARTíq-::: 

MECÂNICA 

ANAIS IJü Sl:iNAIJü !'l:ii)l:iKAL 

""'"1'-~- -, ' --"I ..... .. , .. -o -,.r .... , .... 
1 I !NÍVEL :m·ER-1 

I
MEDIÁRIO Ej 

AUXIL:i'.RJ i 

I 
ARTÍFICE DE TRT-6 1 -Art. 703 i 
ELETRICIDADE E (NÍVEL INTER-1 

COMUNICAÇÂO MEDIÁRIO E 

AUXILIAR) 

ARTÍFICE DE TRT"6' -Art. 704,. 

ARTES GRÁFICAS (NÍVEL INTER-

MEDIÁRIO Ej 

AUXILIAR) I 

SERVIÇO DE MOTOf'liSTA TRT-6'-TP-1200 

(NÍVEL 

INTERMEDIÁRIO) 

TRANSPORTE OFICIAL 

OFICIAL E 

PORTARIA CÓDI

GO 

TRT-6'-TP-1200 

2 liJOISJ 

2 IDCISJ 

20 (:/:NTEJ 

Janerro ae !W:> 

I
A - I 

8 - I a VI 

]c - ! a vr 
lo - I a v 

C - I 

D - IV e V 

C - I a V! 

O - II a V 

C - I 

O - IV e V 

A - r 

18 - I a v;: 

lc - I a VI 

D-IIaV 

c - I 

O - IV e V 

I IA - I 

i 

9 - I a VI 

c - I a vr 
D - I a V 

O SR. PRESIDENTE (Humberto LuceDA)- Item 36: 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 

palavra a V. Ex • 

Votaçlo, em turno único, do Requerimento n° 2. 
de 1995, do Senador Mansuelo do uvor, solicitaodo, 
nos termos regimentais, a convocaç1lo do Ministro do 
Planejameoto. Josil SetTll, para p~star, perante o Plerui
rio do Senado Federal, infOtlll&ções sobre a crise mexi
cana e suas repercussões na economia. nas ftnanças e na 
poUtica cambial brasileira. 

Em votaçlo o R~querimento, em tumo único. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Ptesidente, peço • po· 
lavr1 po.ra um esclmcimento. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para um.,,,..,. 
cimento. Sem revis1o ~ OnLdor.)- Sr. Presidente, :~ostuia at-'l!'nas 

de faz.er uma indagação. A convocaçlo de que tra'.l essa mi116ria 
seri. do Ministro da Fazenda o do Ministro do Pla.nejameoto ou 
apenas do Ministro do P!anejameniO? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce1111)- A convocaçlo 
sert apenas do Ministro do PlanejameolO. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Eu tinha a impressão do 
que a convocação seria de amboS, em sessão con}Jnta. Pelo menos 
essa era a memória que ·eu tinha da ocasilo em que o SenaJor 
Mansueto de Lavor leu o requerimento. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Com i pala· 
vra o nobre Senador Mansueto de Lavor, para encaminhar a vota· 
ção da matéria. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Para en· 
caminhar a votação. Sem revisão do oxador.)- Sr. Presidente. sr-s 
e Srs. Senadores. o meu requerimento foi desdobrado em dois, ten· 
do em vista aspectos regimentais. Atendendo ao pedido de infor
mação do eminente Senador Eduardo Suplicy. Quero dizer a S. 
Ex• que há dois requerimentos, um relativo ao Sr. Ministro da Fa
zenda, Dr. Pedro Malan. e outro relativo ao Senador José Serra, do 
Planejamento. 

Neste interim. antes desta votação- e daí o sentido da mi· 
nba intervenção no momento -, boove um pleito dos Srs. Minis
tros parn que, ao invés desse contato em plenário. houvesse um 
contato ou uma reunião. formal oo informal, com a Comissão de 
Assuntos Económicos. 

Tal proposta foi-nos trazida pelo eminente Senador Teotó
niO Vilela Filho. Líder do PSDB. Por um lapso da minha parte, Sr. 
Presidente, que aqui confesso publicamente, não tive a iniciativa 
de conversar antes para que a matéria não viesse hoje a votação.-

De modo que, Sr. Presidente, como autor desta proposta, 
dei minha palavra ao eminente Líder do PSDB de que este requeri
mento~ se assim entendesse a Casa. seria transformado em propo-
sição de reunião dos Srs. Ministros do Planejamento e da Fazenda 
com a Comissão de Assuntos Econômicos. 

Sr. Presidente, creio que agendar um encontro' com a Co
missão será bem mais Fácil na aOJal conjuntura, e, ao mesmo tem· 
po, o debate com a Comissão será muitO --mais produtivo para 
todos nós. Sou favorável a que se transForme este requerimento 
numa proposta de reunião com a Comissão de Assuntos Econômi
cos. Evidentemente. o Presidente da Comissão, O- Senador João 
Rocha, terá de dar o seu avaL 

Como autor, penso que a melhor posição seria a de retirar 
de pauta essa matéria para que, Feitos OS entendimentos cOm a Co
I?issão de Assuntos Econômicos. a questão fosse decidida poste
normente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nobre Sena
dor Mansueto de Lavor, entendi o ponto de vista de V. Ex• Mas, 
sob o ângulo regimental, temos de levarem conta que V. Ex• enca
minhou à Mesa dois requerimentos de convocação de fvfinistroS ao 
plenário desta Casa, um ao Ministro do Planejamento e outro ao 
Ministro da Fazenda para. ambos, prestarem as seguintes inForma
çc.es em debate público: 

1 -A crise mexicana e suas repercussões na eco-
nomia, nas fmanças e na política cambial brasileira~ 

2- Possíveis ajustes do Plano Real~ 
3- Politicas de empregos e de salários; 
4- Políticas de preços e de contenção ao consu-

mo; 
5- Abertura às importações e o Fortalecimento da 

estrutura produtiva nacional; 
6- Papel do Estado face à_ política ec"onõmica do 

Governo Fernando Henrique Cardoso~ 

RegimeD:talmente, o melhor caminho seria V. Ex•. como au
tor, retirar os dois requerimentos e, em seguida, V. Ex• apresenta
ria um outro requerimento para que esses dois Ministros fossem 
convocados a prestar as informações no âmbito da Comissão de 
Assuntos Econômicos e não no plenário. Isso somente por um mo-

tivo: é que, pelo Regimento, não é possivel haver emenda a reque
rimentos. Lamentavelmente, não existe essa possibilidade no 
Regimento da Casa. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presidente. enten. 
do a situação regimêntal. Na realidade, a minha proposta era de al
teração do teor dos requerimen-tos: em vez da presença dos 
Ministros neste plenário, S. Ex's iriam à Comissão.- Mas, nesse 
caso, retiro os meus dois requerimentos, em face do compromisso 
assumido com o eminente Líder do PSD B. 

Cre1o que o debate com os membros da Comissão de As-
suntos Econômicos e com os demais Senadores interessados será 
muito mais produtivo. uma vez que os encontros nas comissões 
não estão subordinados aos limiteS que o Regimento estabelece 
para a exposição que os Srs. Ministros fazem em plenário. 

Por essa razão, peço vênia para retirar da pauta os dois re
querimentos, Sr. Presidente, e posteriormente eu os t.ransForma
rei ... Aliás, não há nem necessidade. porque houve a iniciativa dos 
Srs. Ministros de apresentar essa proposta. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Não pode ha· 

ver aparte. nobre Senador, porque S. Ex• está encaminhando avo-
tação. Peço licença a V. Ex• · 

Eu apenas gostaria de lembrar que, independentemente de 
qualquer outra providência, V. Ex_• pode encaminhar à Mesa um 
requerimen~ sugerindo a presença dos Srs. Ministros. para esse 
f1m, na Comissão de .Assuntos Econ0n_icos. __ _ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - É o que farei. Sr. fu. 
sidente. Quero dizer que estou retirando este requerimento. lamen
tando o lapso de minha parte por não ter Feito isso antes que o 
assunto chegasse ao plenário. diante do compromisso que assumi 
C?JD o Líder do PSDB. que assegurou a presença dos referiâos Mi
mstros na Comissão de Assuntos Econômicos. Era esse o esclare
cimento que eu gostaria de prestar. 

Infelizmente. não posso conceder o aparte ao nobre Senador 
Eduardo Suplicy. 

Ó SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O nobre Se· 
nador Mansueto de Lavor encaminhou requerimento à Mesa, nos 
termos do art. 256 do Regime-nto Interno, solicitando a retirada do 
Requerimento n° 2. de 1995, que acaba de ser lido e que seria sub
metido ao Plenário. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I 0 Secre
tário. 

É lido e deFerido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 42, DE 1995 
Nos termos do art. 256 do Regimento Interno, requeiro a re

tirada do Requerimento n° 2, de 1994. 
Sala das Sissões. lI de janeiro de 1995. - Mansueto de 

Lavor. 

O SR. PRESIDENTE (Humbeno Lucena)- Deferido ore· 
querimento, a matéria é retirada de pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Hurnbeno Lucena)- Item 37: 

Votação. em turno único. do RequeriTnento n° 3, 
de 1995. do Senador Mansueto de Lavor, solicitando, 
nos termos regimentais, a convocação do Ministro da 
Fazenda, Pedro Malan. para prestar, perante o Plenário 
do Senado Federal. inFormações sobre a crise mexicana 
e suas repercussões na economia. nas finanças e na poli-
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tário. 

tica cambial brasileira. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1 õ Secre-

É lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO W 43, DE 1995 
Nos termos do art. 256, ~o Regimento Interno, requeiro a 

retirada do Requerimento n" 3. de l994. 
Sala das Sessões, 11 de janeiro de 1995. - Mansueto de 

Lavor. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Deferido ore. 

querimento, a matéria é retirada da pauta. 
Item 38: 

Votação. em turno único, do Requerimento n° 
28, de 1995, do Senador Epit.ácio Cafeteíra, solicitando, 
nos termos regimentais. a convocação do Ministro da 
Fazenda. para prestar esclarecimentos sobre o anunciado 
fechamento de 600 (seiscentas) agências de bancos fede
rais. 

Em votação o n;querimento, em turno único. (Pau-sa) 
O SR. TEOTÓNIO Vll..ELA Fll..HO - Sr. President•. 

peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex" tem a 

palavra para encaminhar a votação. 
O SR. TEOTÓNIO Vll..ELA Fll..HO (PSDB - AL. Para 

encaminhar a votação. Sem reVisão do orador.)- Sr. Presidente, 
em nome da Liderança do PSDB. pediria a V. Ex• ~e adiasse a 
votação desta matéria para que possamos conv~ar -com o Sena
dor Epitácio Cafeteira, a exemplo do que fez o Senador Mansueto 
de Lavor, para, através de outtos instrumentos, fazer com que os 
Senadores tenham conhecimento desta matéria. Isso pode ser feito 
através de um pedido de informação ao Sr. Ministro. satisfazencio 
a necessidade de conhecimento do Senado. 

Faço esta solicitação ressaltando que esses Ministros acaba~ 
ram de tornar posse e ainda esOO envolvidos na montagec;1 de seus 
Ministérios. Trata-se de uma questão de organização de _agenda 
com o funde atender a todas essas solicitações. 

O Senador Epitãcio Cafet.cifa poderá ser plenamente atendi
do no $CU objeúvo, através de_ um pedido de informação. 

Por isso solicito ã V. Ex ... neste caso específico, o adiamen
to de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Peço a V. Ex' 
que encaminhe à Mesa. por escrito, nos termos regimentais. ore
querimento de adiamento. 

O SR. ESPERIDIÃÓ AMIN- Sr. Presiderite:Peço a pala-. 
vra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador Esperidião 
Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR- SC.-Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr, Presidente, o Senador 
Epitácio Cafeteira não está presente. Mas tenho a convicção de 
que posso falar por S. Ex ... já que S. Exa é o Líder de nossa Banca
da, de que não concord.amos com o adiamento. Que o adiamento 
seja votado. Aliás, o Senador Epitácio Cafeteira. ontem, ajudou
nos a impedir que houvesse adiamentos. Desejo deixar claro que o 
requerimento que S. Ex .. faz permitirá que o Se-nado conheça essa 
e outras questões, é claro. Tt:>C4via, essas questões são de amplo 
conhecimento das aOJ.ais autoridades econômicas. pois foram elas 
que decidiram e anunciaram o fechamento de agências-de bancos 
oficiais. Não posso acreditar que uma autoridade econômíca Qe um 
país anuncie algum procedimento sem tê-lo eswdado. Ou já o es
tudaram. ou disseram o que não deviam dizer. A verdade é que são 

centenas de Municípios que estão convivendo com a repetição -
esse não é um fato novo- do anúnCio do fechamento de agências 
do Banco do Brasil e de bancos oficiais. Este anúncio vem sendo 
postergado há muito tempo; não se trata sequer de um assunto 
novo. 

Dessa forma. Sr. Presidente, com todo o respeito ao qUe foi 
aqui enunciado pelo Líder do PSDB. quero dizer. em nome do 
PPR, que não concordamos com o adiamento. Se votannos e ven
cer a tese do adiamento, que o assuma quem propos tal tese. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa. 
requerilJ:lento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

E lido o seguinte 

REQIJERIMENTO N" 44, DE 1995 
Nos termos do art. 315. combinado_ com a alínea c do arL 

279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Re
querimento n° 28. de 1995, afunde ser feita na sessão de 25 de ja
neiro. 

Sala das Sessões. 11 de janeiro de 1995.- Teotônio Vilela 
Filho. · -

O SR. TEOTÓNIO Vll..ELA FILHO - Sr. Presidente. 
peço a palavra pela ot'dem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao nobre SenadorTeotônio Vilela Fllbo. 

- O SR. TEOTÓNIO VILELA Fll..HO (PSDB- AL. Pela 
ordem.) - Sr. Presidente, retiro o requerimento de adiamento de 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O Sr. Senador 
TeotôniO Vilela Filho, pela Liderança do PSDB. está formalizando 
a retirada do requerimento de adiamento. 

É o seguinte o requerimento apresentado: 

REQUERIMENTO N"45,DE 1995 
Requeiro a referida do Requerimento n° 44. de 1995, de 

adiamerito do Requerimento n° 28. de 1994. 
Sala das Sessões. 16 de janeiro de 1995.- Teotônio Vilela 

Filho. · 
O SR. EDUARDO StJPLICY- Sr. Presidente, peço a pa

lavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• vai fa

lar sobre a retirada do requerimento? 
O SR. EDUARDO StJPLICY- Vou discutir o requeri· 

mento originaL 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- O requerimento do Sena· 

dor Ep"it.ãcio Cafeteira. 
- O SR. EDUARDO StJPLICY- Exato. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Houve um re
querimento de adiamento. que foi lido e estava em votação. Mas o 
nobre Líder do PSDB. atendendo às ponderações do nobre Presi
dente do PPR. Senador Esperidião Anún. já enviou ã Mesa um ou
tro requerimento pedindo ã ·retirada do requerimento de 
adiamento. 

Então, V. Ex a quer falar sobre o adiamento ou sobre a su .. 
retirada? 

O SR. EDU ARDO SIJPLICY -·Sobre o requerimento de 
convocação dos Ministros. - - -

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Então. pediria 
que V. Ex .. aguardasse, enquanto resolvemos essa questãO regi~ 
mental. 

A Presidência considera deferida, portanto, a retirada do re
querimento de adiamento, que está sendo formalizado pelo nobre 
Líder em exercício do PSDB. SenadorTeolônio Vilela Filho. 

A Presidência põe em votação o requerimento de convcx.·a
ção do Sr. MiÍlistro da Fazenda. de autoria do -SenadOr Epitác-io 
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Cafeteira. para trazer ao Plenário 6debate em torno do fechamento 
de mais de seiscentas agências de bancos oficiais. - · 

Para encaminhar a votação do requerimento de convocação 
do Ministro- da Fazenda. concedo a palavra ao nobre Líder do PT, 
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira 
semana de janeiro, quando da reunião dos Lideres, foi sugerido. e 
acatado pelos Srs. Líderes. que o Ministro da Fazenda e o Presi
dente do Banco Central pudessem vir ao Senado Federal, perante a 
Comissão de Assuntos Econômic:os, exporeril- sóbre a intervenção 
do BANESPA e do BANERJ, e nas institUiÇões financeiras que 
porventura estivessem. em sendo oficiais, sendo objeto de consi
deração de medida semelhante. V. Ex_•, então. aguardava o retorno 
do Presidente da Coniissão de Assuntos Econômicos a Brasllia, 
Senador João Rocha, para acertar a data da vinda do Minisuo da 
Fazenda e do Presidente do Banco Central. 

Refli'O·me a esse assuntO porque ele se relaciona a esses re
querimentos de convocação. tanto do Senador Mansueto de Lavor 
quanto do Senador Epitácío Cafeteira. O Senador Mansueto de La
vor fez a proposta de que ambos os MinistroS. da Fazenda e do 
Planejamento, cOmpareçam- ao Senado. senão ao Plenário ou pe
rante a Com.iSS.ío-de Assuntos Econômicos, parã-diSCutirum outro 
fato de extraor:dinária relevância para a economia. brasileira: as re-
percussões da crise da economia mexicana. - - - -

Quais as providêricias que o Governo brasileiro está toman
do? Esse fato, m:ausive. vem ganhando importância desde quando 
a crise do México e suas repeiCUssões sobre o Chile, á Argentina, 
o Brasil a América Latina se acentuaram. Hoje, as Bolsas de Va
lores em São Paulo e no Rio de Janeiro continuaram em declínio, 
que já chega a trinta e poucos por cento. Esse faf_ó -é iii:iportaiite e 
tem que ser examinado porque reflete no pfój)rio Programa de pri
vatização do GoVenio, -que imagina pódet' -recolher 5 bilhões de 
dólares com a venda de empresas estatais. 

Como é que o Governo vai vender empresas estatais se, de 
repente. começa a observar que o preço das ações está em declínio 
contínuo? Isso pode representar algo sério do ponto de vista. do pa
trimônio público brasileiro. 

Esses assuntos todos se inter-relaciooaDL Sou favorável a 
que seja aprovado o requerimento do Senador Epitácio- Cafeteira. 
E fico pensando Se não é o caso de consideramioif novameilte os 
requerimentos apresentados pelo Senador Mansueto de Lavor, po
demos aproveitar a presença dos Ministros da Fazenda e do Plane
jamento para também tratarmos de assuntos tão importantes e de 
grande relevância para o Brasil todo. 

Se a intençãO dos Ministros é ter simplesmente uma conver
sa, lã no Ministério, com os membros da Comissão de Assuntos 
Econômicos. quero dizer que não considero esse o melhor proce
dimento. Entendo que esse assunto é de tamaob_a_ gravidade, serie
dade e interesse para o povo brasileiro que o Congresso Nacional 
deve ouvir os Mínistros no Senado. P<XIeriamos até pensar o que 
seria melhor: na Comissão de Assuntos Económicos ou aqui no 
plenário-do Senado. Mas não vejo prejuízo __ em que o diálogo se es
tabeleça aqui neste plenário, dada a importância do fato. Entendo 
que o propósito do Senador :Mansueto de Lavor é que esse assunto 
seja esmerilbado, seja muito bem discutido. 

Penso que as autoridades económicas estão predsando re
fletir sobre o que fazer com ~ políticas cambial e fiscal. O mo
mento é oportuno. Poderíamos marcar este encontro para a semana 
que vem ou na segunda quinzena de janeiro. 

O Senador Epitácio Cafeteira, acredito, poderia concordar 
que ambos os assuntos citados sejam aqui tratados, inClusive a 
questão de intervenção nos bancos, porque se relacionam ao que 

S. Ex• havia proposto. 
Apenas isto. Sr. Presidente. Em aprovando este, avalio que 

os do Senador Mansueto de Lavor podem também ser considera
dos e fundidos, caso os Ministros compareçam à Casa. 

O Sr. Marisueto de Lavor- V. Ex• está encaminhando ou 
está votando? Nós esquecemos do Regimento. Eu estava falando 
há {X)UCO e não pude dar um aparte a V. Ex• 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Concluirei minha fala. 
para que V. Ex• possa usar da palavra. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. Presidente. J1<ÇO a palavra 
para encaminhar a varação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex' a 
palavra. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. s:r-s e Srs. Sena
dores, a convocação solicitada pelo Senador Eduardo Suplicy. 
quando o Governo tem apenas 11 dias, no nosso entender não tem 
sentido, não é cabível nesta hora, porque a solidtação Ue V. Ex • se 
faz muito em cima de questões de ordem adminiStrativa. 

A extinção ou fechamento de agências são medidas toma
das pelas instituições"bancárias na proporção dos seus interesses e 
necessidades admfuistiativas e funcionaiS. Não é possível ocupar a 
tribuna do Senado da República para explicar o fechamento de 

_agências. Penso que esta matéria é -mUitO mais apropriada para a 
Comissão de Assuntos Económicos. 

Por outro lado, é bom lembrar que o Ministro PedrO Malan 
esteve nesta Casa hã menos de 30 dias, na própria Comissão, pres
tando depoimento como Presidente do Banco Central. Não se trata 
aqui de uma recusa ou de uma atitude antipática em relação ao Se
nado, não se trata de rejeitar uma convocação. maS trata-se, isto 
sim, de dar às coisas a sua devida proporção, a sua hora e a sua di. 
mensão caneta e eXata •. 

Onze dias no Ministério, Sr. Presidente. não permitem; se
quer, que o Ministro tenha sentado na cadeira. Vamos dar um pou
co mais de tempo para trazê-lo ao plenário, para tra7.ê-lo ã tribuna 
do Senado. Podemos, inclusive, propor ao Senador Teotônio Vile
la Filho. que é Uder do PSDB. ao Senador Elcio Alvares. que está 
ablandb informalmente em nome do Governo. e ao próprio Sena
dor Eduardo Suplicy que façamos um convire aO Ministro Pedro 
Malan para que compareça ã Comissão de Assuntos Econômicos 
num prazo razoável, num prazo médio, que dê a S. Ex• as condiçõ
es para se adaptar ao novo cargo que assumiu como Ministro da 
Fazenda. 

Então, eu queria fazer esta propoSta ao Senador Eduardo 
Suplicy. que ~dotássemos um encaminhamento segundo o qual 
fosse convidado o Ministro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Senador José 
Fogaça, o autor é o Senador Epitácio Cafeteirn. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sim, Sr. Presidente. a confusão 
foi m1iito mais em função da proximidade que hoje existe entre es-
ses dois partidos. o PPR e o PT, na Oposição. · 

Sr. Presidente, creio que esse encaminhamento é bastante 
raz.oá.vel, é apropriado. e é o que eu queria propor aos Srs. Líderes. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Sr. Presidente. peço a 
palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Epitácío Cafeteira. autor do requerimen
to. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PPR- MA. Para um es
clarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o requeri
mento que apresentei não era apenas para a minha infonnação. 
Dizer que o Ministro" sentou-se há pouco te-mpo na cadeira, eu re-
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conheço~ mas S. Ex• faloo demais. Falou como quem já está senta
do na cadeira há alguns meses~ falou como quem já está Ciente de 
tudo o que vai fazer. E o que S. Ex• anunciou? Que v-:ii fechar 600 
agências dos bancos ofiCiais. E. à boca pequena, disse que não 
pode haver, numa mesma cidade, o Banco do Brasil, a Caixa Eoo
nômica e o Banco do Nordeste. 

Ora. Sr. Presidente, são três bancos com linhas de crédito 
diferentes. São três linhas que, quando emprestadas à gente séria. 
na realidade promovem o desenvolvimento deste País. 

Então. eu nãõ posso enlenderque o Governo resolva que os 
bancos oficiais não podem ser mais do, que bancos comerciais. Se 
não há lucro, os bancos são fechados. E isso 9 gue o M~stro Pe
dro Malan passou para o povo e não para o Senador Epitácio Cafe
teira. 

Solicitei a- presença do Sr. Ministro nesta Casa para que S. 
Ex• informasse. não a mim, mas ao Brasil, qual a ftlosofia do Go
verno no que tange aos bancos ofiçiais. Isso é 6 que quero saber. 
Quero saber muito mais como brasileiro, porque nunca tomei di
nheiro emprestado em nenhum desses bancos e nem pretendo 
fazê-lo. O Maranhão, o B~il. as cidades pequenas deste País não 
podem continuar ameaçados por fechamento de agências dos ban
cos oficiais, porque estes têm uma função social._Se, l!oje, o Brasil 
conseguiu obter um desenvolvimento mais rápido, deve-se ao tta
balho desses bancos na sua função sociaL 

Essa é a colocação que gostaria de fazer.-ReCOnheço que o 
que é dito nos plenários do Senado Federal e da Câmara dos De
putados tem pouca divulgação. A imprensa presta muito mais in
formações sobre a conven;.a tida depois da J;X>I1a do plenário, perto 
daquele "OOlo de noiva" ou no cafezinho do que sobre os pensa
mentos e os posicionamentos colocados aqui. Por isso pondero 
que talvez a presença do Sr. Ministro neste plenário não tenha a 
repercussão que eo gostaria que o assunto tivesse. Quero saber se 
este País vai cuidar de dar lucro ou se vai continuar sua luta pelo 
desenvolvimento. 

É claro que o Governo tem maioria nesta Casa ~ vai quete'r 
preservar o Ministro de vir aqui. No entanto, acredito qtie os Mi~ 
nistros devem seguir a orientação do Presidente da Repíblica.: bico 
calado, boca fechada- Falar muito cria problemas como este, em 
conseqüência do qual tenho recebido correspondência-s do meu Es
tado {XJis as pessoas querem saber em quais cidades do Maranhão 
o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal serão fechados. 

Estoo aqui, Sr. Presidente, interpretando o pensamento da 
unidade federativa que represento e não como alguém que quer to

mar dinheiro emprestado desses bancos. Sei qUe até o trafulbador 
rural para receber a sua pensão- uma pensão miiiguada- terá que 
viajar cerca de sessenta quilômetros se fecharem as agências des
ses bancos. 

Quero cobrar do Governo, Sr. Presidente. o seu posiciona
mento no que tange aos bancos oficiafs;quero saber se estes-vila. 
raro ou vão virar bancos puramente comerciais ou se vão continuar 
a ter função social. 

Sr. Presidente, mantenho o meu requerimento. 
O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presidente. peço a 

palavra para encaminhar a matéria. - -
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ Tem V. Ex• a 

palavra. 
O SR.JARBAS PASSARINHO (PPR- PA. Paraencami· 

nbar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. gostaria 
de ressaltar que o nobre Senador Epitácio Cafeteira deveria fazer 
uma diferença palmar. S. Ex• disse que está fazendo um requeri
mento de convocação de Ministro. Se S. Ex• quisesse uma infor
mação pessoal seria um requerimento de infonnação:o Senador 
Cafeteira não fez um requerimento de informação e. sim. um re-

querimento de convocação de l\.finistro. 
O Senador Eduardo Suplicy acrescentou algo extremamente 

oportuno- mais oportuno até _do que falar sobre as seiscentas pos
síVeis extinções de agências: a disCU:ssão do charmdo "efeito te
quila". 

Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, segundo a Constin.Ji· 
_çã.o e o Regimento Interno, se o requerimento de autoria do Sena· 
dor Cafeteira for aprovado - e quero falar isso aos membros do 
Governo presentes -,poderá ser acrescentado na pauta por iniciati
va da própria Mesa. No entanto, o Ministro convcx:ad.Ó terá trinta 
dias para vir a esta Casa prestar os esclarecimentos devidos. 

Este Congresso Nacional que está aqui não é prioritário. 
Isso é visível pois todos os dias lemos nOs jornais que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso só irá discutir os problemas com o 
próximo Congresso Nacional. Até certo ponto, é uma tática corre
ta. Sua_Excelência não irá deba_ter com quem está saindo; mas, 
com quem está entrando. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. JARBAS PASSARINHO - Não posso conceder 

aparte em encaminhamento de matéria. ?vias, se a Mesa concordar, 
eu o concederei. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nobre Sena
dor EPitácio Cafeteira, não pode haver aparte em encaminhamento 
de votação. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente. quero 
apenas um esclarecimento. Se a Maioria não votar a favor. o argu· 
tüento de que está muitO cedo para chamar o Sr. Ministro não é ar
gumento. Nesse p:mto, dei inteira razão à explanação feita pelo 
Senador Eduardo Suplicy. No momento, muito mais grave é a 
-qUestão das Bolsas que estão despencando. Qual a providência que 
se vai adotar em termos de política cim.biat? O que o Governo vai 
fazer? Precisamos obter respostas para essas ques[Õe.S. 

Quanto ao Minist·ro, se S. Ex• quiser, S. Ex• não virá a nós, 
mas ao próximo Congresso. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, peço a 

palavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex" a 
palavra, para encaminhar. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Para en· 
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. 'ie
cundo as palavras dos nobres Senadores Jarbas Passarinho e 
Eduardo Suplicy. Se o objetivo do eminente Senador Epitãcio Ca~ 
feteirn é ter as informações o mais rápido· possível, essas informa~ 
ções S. Ex• as terá mediante esse acordo que a própria Bancada do 
PSDB propõe através do seu Uder.lsto é, ao invés de fazermos 
uma convocação dos Ministros ão plenário, com as formalidades 
regimentais nos ·Ím.pedindo de termos uma convocação com data 
marcada, há um entendimento. uma negocíação, para que os Srs. 
Ministros venham para a Comissão de Assuntos Econômicos pres~ 
taras informações requeridas pelo Senador Cafeteira sobre fecha· 
meOto de agências bancárias. mas também para esclarecer sohre os 
impactos da crise mexicana na economia brasileira e no Plano 
Real. Esse é o sentido do meu requerimento. 

Quando retirei os meus dois requerimentos, um ao Ministro 
da Fazenda e o outro ao :Ministro do Planejamento, é porque tinha 
a garantia do próprio Governo de que os Ministros viriam. o quan
to antes, para a Comissão de Assu_ntos Econômicos. E o que nos 
interessa é, o mais rápido possívei: termos essas informações. es
ses elementos. Daí eu fazer um apelo ao Senador Epitácío Cafetei
ra no sentido de que, acompanhando a proposta do Senad\,r 
Eduardo Suplicy, coni o aJX'iO do Senador Jarbas Passarinho. faça· 
mos uma fusão dessas propostas, "efeito teqllila". fechamC'mo J~ 
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agências, a intervenção no u. ~.N-.t.SPA e BANERJ, para que rudo 
isso possa ser esclarecido na Comissão, onde teremos mais espaço 
para discutir, mais tempo e onde poderemos fazer mais perguntas. 

Essas informações prestadas à Comissão de Assuntos Eco
nômicos não se constituem em um privilégio 3.0s- membros daque
la Comissão, uma vez que a reUnião é aberta a todos os 
Parlamentares~ reunião essa que p.xlerá acontecer na próxima se
mana, se houver acordo. 

Esse o apelo que faço ao Senador Epitácio-Cafeteira. 
O SR. EPIT ACJO CAFETEIRA- Sr. Presidente. peço a 

palavra pela otdem. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceua) - Pela ordem. 

tem V. Ex• a palavra. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR - MA. Pela or· 
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero mostrar que 
estou sensibilizado com o pedido do nobre Senador Mansueto de 
Lavor. Minha colocação, Senador, é que ficou- Claro para o Brasil 
que o Ministro Pedro Malan não manda s6 no-Ministério, ele man
da 'também no Banco do Brasil, no Banco do Notdeste, na Caixa 
Econômica, etc. Antes de os presidentes desses .. órgãos tomarem 
posse, S. Ex• disse que irii fechar 600 agências. E isso qUe me sUr
preende: que a equipe do ~sidente já teoba um cidadão qUe saiba 
tanto. Quero que S. Ex• transmita para nós o que determinou essa 
sabedoria toda. Não quero discutir o fechamento ou não de agên
cias, ou quais as agências que serão fechadas, mas qUero saber 
.qual a ft.losofia do Governo a partir .de.ago~. Os . .bancos oficiais 
são organismos pm ajUdar o desenvolvimento do País .ou sãô ban~ 
cos qu~ o Governo fecha na bor:_:a que quiser? 

E ísso que quero saber. E claro que na Comissãó de Assun
tos EconômicoS S. Ex• poderá dizer. Não tenho nenhuma pressa. O 
que quero é que S. Ex• entenda que estamos atentos, que não va
mos aceitar que de repente o MiniStro da Fazenda. tome conta des
te Pais e diga tudo o que quiser, feche a agência que quiser e 
imponha ao Banco do Brasil nova ft.losofta,. diferente da que lhe 
foi conferida quando ele foi criado e que não é a utilizada por essa 
instituição. - -

Não quero criar nenhum problema. Minha luta é para que 
isso não ocorra. Quero saber do Ministro da Fazenda por que 
quer fechar agências do Banco do Brasil. Nem será preciSO OU
vir outro Ministro, porque, mesmo antes da posse do Presidente 
do Banco Central, cuja indicação ainda nem havia sfdo aprova
da pelo Senado, mesmo antes de empossados os Presidentes do 
Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do Banco Nordeste, o 
MiniStro da Fazenda já havia dito que iria fechar as agências. 
Quero saber então qual é a filosofia do Governo a respeito dos 
bancos oficiais. -

O Governador Tasso Jereissati logo se decidiu pela nego
ciação para prlvã.-t.ízM--0 Banco do Estado. Fui Governador e sei 
como o Banco do Estado é importante. Recebi o banco sob inter
venção e o deixei saneado, e aquela instiruíçãO ajUdou muito o 
Maranhão. 

Sou contra entregarmos aos banqueiros deste PaíS-o contro
le total do crédito. É claro que eles contribuíram mtiíti)para essa 
campanha. Se formos verificar a piestação de contas no Tribunal 
SUperior Eleitoral, veremos que os bancos contribuíram mais que 
os próprios empreiteiros: Pergunto se o pagamento será este: fe
char as agências dos bancos oficiais. Não concordo. Por isso soli
citei -a Vilida do Ministro da Fazenda a esta Casa. Todavia, 
atendendo à solicitação do Senador Mansueto de Lavor. concordo 
em ouvirmos o Sr. Ministro na Comissão, conta.Ílto que S. Ex• não 
fuja do debate e diga realmente qual é a função dos bancos oficiais 
no Governo Fernando Henrique Cardoso. • 

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO - Sr. Presidente. 

peço a palavra como Uder. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra 

-o Sr. Senador Teotônio Vilela Filho. 
O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB - AL. 

Como Líder. Seril-revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB 
julga da maior procedência a preocupação do Senador Epitácio 
Cafeteira em tomar conhecimento das motivações do Ministro da 
Fazenda e concorda em que essa prestação de contas, esses escla
recimentos sejam:- feitos por ràeio de um convite da C_ori:iissâo de 
Assuntos Econ.ômicos ao Sr. Ministro da Fazenda. CÕnio Lider, 
comprometo-me a fazer requerimento ã Comissão de Assuntos 
Econômicos desta Casa. a flm de que aquela ilustre Comissão con
vide o Sr. Ministro da Fazenda para prestar esclarecimentos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente. peço a pala
vra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra 
V.&•. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR- SC. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo fazer 
dois comentários: o primeiro é-o de que, nos últimos quatro anos, 
aSsistiinos aqui -ã í.riú:Bleras convocàções de Ministros. Ainda mais: 
entendo que a bancada da Oposição se-manifestou hoje, porque to
dos os que são- contra a vinda do Sr.· Ministro a este plenário são 
da oposição, uma vez que todos os Ministros que aqui estiveram 
daqui sairam glorificados; todos, sem qualquer exceção. Por isso, 
não tenho dúvida de que se acaba de perceber, pelos que são con
tra a vinda d_o Sr. MiniStro a este plenário. que já existe oposiÇão 
no Senado._ E claro que a vinda de um Ministro, c_omo Pedro Ma
lan ou José Serra, a eSta Casa representaria paia-eles e, parti_cular
mente. para o Governo, 'uma promoção. 

Segundo, não teDho dúvida nenhuma de que o Senado tem 
responsabilidades- há poo.co falávamos sobre isso-. e, no âmbito 
dessas responsabilidades, estão questões que envolvem a Federação. 

Os dois mãicies ban_c;os estaduais do Brasil- Banco do Es
tado de São Paulo e Banco do Estado do Rio de Janeiro-. estão 
sob intervenção. Há rombos- falei rombos. com "m"- de mais de 
13 bilhões de dólares. e - quero antecipar- quem vai pagar é a 
viúva: o &ária Público. O Tesouro Nacional vai pagar essa conta, 
porque essas iritetvenções não foram tomadas contra o pensamen
to dos Governadores que assumiram. 

As dívidas das estatais já estão sendo relevadas. Os jornais 
estio PJblicando isso todos os dias. A premência na cobrança de 
encargos, de dívidas das eslatais do setor elétrico de São Paulo já 
estão postergadas, como informam os jornais. Essas questões di
zem respeito à Federação. Por isso. são típicas desta Casa. Toda
via, mas concord<,-qUe onze alaS é um prazo muito exíguo. Até ia 
fazer um apelo, agora desnecessário, ao Se-nador Epitácio Cafetei
ra para que esperasse um pouco mais. Porém. temos dúvidas que 
se acumulam não há Onze dias. Há uma continuidade administrati
va, ou não bá? O antigo Presidente do Banco Central é o atual Mi
nistro da Fazenda. que tinha sido o negociador da dívida externa. 
Portanto, não se trata de pessoa desinformada. 

O eminente ex-Deputado José Serra, eleito Senador, é o que 
está mais aparelhado para falar sobre essa questão até porque já ti
nha divergido sobre alguns pontos, conforme lembrou o já saudo
so líder da oposição- esse, sim, Líder da OposiçãO. eX-Ministro 
Ciro Gomes. S. Ex.• foi o brilhante e insubstituível líder da oposi
ção. principalmente no mês de dezembro de 1994. Aliás. ainda não 
sucedido. Ele fOi·C>-grande líder da oposição. Não eswnos aqui 
vendo oposição e governo. Se há alguma oposição aqui é somente 
8. VOZ que impede ã Vinda do Ministro a este plenário. 

Quero apenas chamar a atenção da Casá, porque, mesmo 
que seja daqui há dez ou vinte dias. o Senado não p.xle abrir mão 
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dessa sua responsabilidade, dessa sua prerrogativa. São 1DJ.portan: 
tesas questões aqui menciOnadas pelo Senador Eçfuardo Suplicy. 
O efiito tequila. a menos de dois meses do carnaval, pode virar o 
efeito caipirinha. e a dor de cabeça é muito grande, pois bebida 
doce - dizem os que bebem - dá ressaca pior que bebida amarga. 
É píor que cerveja ou uísque. 

Para que não haja o efeito caipirinha- poderá falra.r o En· 
gov, que não deve fazer parte da cesta básica-,- entendo que o Se
nado_ faní muito bem se, antes do carnaval, ouvir os Ministros. 
Para ajudar o Governo, seria bom que eles viessem. potqUe todos 
os Ministros que aqui víeriiin saíram. se bem. Voo refrescar a me
mória de V. Ex-s Talvez aquele que tenha sido chamado a esta 
Casa com a perspectiva de se sair mal tenha sido o ex-Ministro 
Antônio Rogério Magri, que ''deu um banho11

, na linguagem popu
lar. Saiu-se muito bem aqui. Não bá caso de Ministro que, convo
cado ao plenário do Senado, tenha-se saído mal. Ele não foi preso 
por causa daquela reunião. Aqui, ele saiu-se muito bem. O parto _ 
mal havido ocorreu em outra maternidade. 

Quero apenas chamar a atenção da Casa, sem nenhuma in
transigência, e dizer que seria bom que os Mirii:sttW compareces
sem ao plenário do Senado ou à Comissão de Assuntos 
Económicos, para debatermos essas questões, que não começaram 
no dia 1° de janeiro. É para isto que quero -chamar a atenção: não 
são questões novas. lvlais da me~de da n-:'iSa reserva cambial é di
nheiro de motel, e foi o dinheiro de motel que causoo o problema 
do México. É o dinheiro de motel. é o capital especulativo que im
põe juros elevado$, não é o dinheiro que vem para irivestii'. Então. 
por essas questiSes - o dinbeiro do molel, o efeito tequila. -

O Senador José Richa tem informações, de forma que quero 
me apressar para que possamos ouvir a respeito de problemas rela
cionados ao OJrismo. Vou, por isso, abreviar a miob-ª--fala. 

Quero apenas lembrar que se trata. de questões que não tive
ram início no dia 1° de janeiro. Reserva cambial, importação e ex
portação, política cambial e decisões que dizem respeito ao 
Sistema Financeiro Nacional são decisões intimamente ligadas ao 
conjunto da política económica; afetam a Federação e, neste parti-
cular, dizem respeito especificamente ao Senado Federal. -

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a pala· 
vra, para encaminhar a votação, o nobx:e Senador Mauro Benev"i
des, Líder do PMDB. Em seguida. o nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pam cnca· 
minbar a votação. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente, sn e 
Srs. Senadores, serei breve por:que já começo a wvir aquela ad
moestação de que o Plenário deseja votar esta matéria agora 
exaustivamente debatida. 

Eu me permitiria destacar que a prerrogativa de fiscalização 
e controle, a cargo do Congresso Nacional e de uma de suas Ca
sas. quer seja o Senado Federal, quer seja a Câmara dos Deputa
dos, exercita-se através de três institutos, a saber: o pedido_ de 
informações, a convocação de Ministro de Estado e a constittlição 
de comissões parlamentares de inquérito. Doutrinariamente, são 
esses tres institutos de que se valem as Casas Legislativas para am
pliar uma atribuição inerente ao seu pnSprio funciOna-mento. É o 
controle das administrações direta e indireta do Poder Executivo. 

Neste instante, Sr. Presidente, procura-se discutir o requeri--
mento, para que o Sr. Ministro da Fazenda venha a este plenário 
prestar esclarecimentos a respeito de questões relacionadas com 
sua Pasta. 

O Senador ___ Epitácio Cafeteira, por exemplo, externa sua 
preocupação diante da perspectiva de fechamento d~ cerca de 600 
agências em todo o Pais. Ele, que vivencia a importâri.cia desses 

-eStabelecimentos nas áreas de respectiva atuação de cada uma de
las. ele que é também integrante do sistema bancário, funcionário 
que_ é do Banco do Brasil. demonstrou sua sensibilidade para essa 
questão. E como representante do Maranhão. por exemplo, como 
ele aceitaria o fechamento, digamos, da agência da cidade mara
nhense de Zedoca. onde o Banco do Nordeste tem um instrumento 
acelerador do desenvolvimento daquele município maranhense? 
Essa preocupaça.o, que tomou c_oota de S~ Ex• e que foi levada ao 
conhecimento_ da opinião pública nacionaJ, também nos atinge 
neste instante. 

Agora. Sr. Presidente, pelo debate qUe assistimos na t..artk
de hoje, a convocação de um miniStro de Estado para uma matéria 
dessa natureza defrontar-se-ia com algumas dificuldades de nabl
reza constitucional, que poderiam ser invocadas em seu prol pelo 
~stro convocado. No caso. a fluência de um pra:w de 30 dias para 
que_ ele se apresentasse aqui com as razões que pudessem trazer luz. 
esclarecimento e transpaiência a essas d&..i.sões do Governo. 

O nobre Vice-Uder da nossa Bancada, Senador José Foga
ça, já expressou. na discussão da matéria. o seu pensamenlO a res
peito- que entendo como pétfeítainente viável- no sentido de que 
seja feito um o:;>nvite ao MiniStro da Fazenda. Sr. Pedro Malan, 
pela Comissão de AsSuntos Económicos. 

Estamos, Sr. Presidente, diante de uma dificuldade regimen
~1 intransponív~l. Se pudéssemos, nes~ instante, apresentar um 
substitutiVO a esSe requerimento, penD.itÍÍldo, põrtanto, que--ao in~ 
vés de se formalizar a convocação diante do Plenário. ela ocorres
se diante da Comissão, evidentemente essa seria a solução··o:aais · 
adequada. mais plausível e mais compatível cem o ~io de es
clarecimento do Senado Federal. Entretanto, como isso não é pos
sível. quero também comprometer a minha _Liderança. a Liderança 
do me:u partido, para já amanhã, na Comissão de Assuntos Econõ
micos. garantirmos a convocação do Sr. Ministro da Fazenda, Pe
dro Malan, para que ele- opine não apenas sobre o fechamento de 
agênCias, mas também sobre temas de indiscutível palpitãncia. 
como a intervenção no BANERJ e no BANESPA, que alcançaram 
tanta repercussão, e, sobretudo, sobre o inicio" de um process<Y de 
privatização de bancos oficiais. Neste primeiro momento, já- veio. 
alcan~o bancos estaduais. como é -o banco do meu Estado. K 
por outro lado, existe a perspectiva de se conduzir essa privatiza-
ção também a bancos oficiais. · 

Então, Sr. Presidente, o espectro de indicação sena real
mente mais amplo e mais abrangente. Daí por que o meu pensa
mento, o pensamento do meu partido, e, mais do que O 
pensamento, o compromisso-que· assumimos neste instante é o de 
que. mediante nossos representantes na Comissão de Assuntos 
Económicos. garantimos o convite a ser formulado naquele órgão 
ao Minís:lro da Fazenda. 

Esse é o pecsamento que eu quero deixar muito claro, neste 
instante. Sei que a presença de MinistrOS -de Estado aqui, no plená
rio do SenadO Federal. tem-se feito sentir Seguidas vezes. Mas. 
sem ser supersticioso, Sr. Presidente, posso até colecionar algumas 
demonstrações de que essas tardes se trnnsformam em tan:les azia
gas parn aqueles que aqui comparecem. Isso ocorreu com o Minis
tro da Fazenda, Eliseu Resende~ isso ocorreu com o Ministro da 
Agricultura, Lázaro Barboza. V amos poupar, até mesmo sem ser
mos supersticiosos neste_ momento, a convocação de um Ministro, 
que; há dez dias no cargo, poderia ser também passivei desse aza
rão_ que representaria a sua presença no Senado Federal. 

Portanto, o noss_o posicionamento _contrário a esse requeri
mento envolve um çompromisso que eu agora exteriorizo, em 
nome da bancada do PMDB. Os nossos representantes na Comis
são de Assuntos Económicos estarão formalizando, amanhã. este 
convite, e viabilizando, portanto, a presença do Ministro da Fazen-
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da naquele órgão técnico para reSponder sobre todos esses dados 
que agora busquei explicitar, quais sejam-privatização, fechamento 
de agências bancárias, -intervenção no BANERJ e no BANESPA, 
enfiiD; aquelas matérias que p::>ssam se inserir tio âmbito de atri
buições da Pasta fazendária. 

Esse é o posicionamenlO da Bancada do PMDB. 

Durante o encaminhamento de votação do Sr. 
Mauro Bu~vides, o Sr. Humberto Lucena, Presidente 
deixa a cadeira da presidincia, qUi é-oCupada pelo Sr. 
Chagas Rodrigues, 1'-'Více-Presidenie. 

Durante o encaminhamento de votação do Sr. 
Mauro Benevides, o Sr. Chagas Rodrigues,l 0 Vice-Pre
sidente, deixa a cackira da presidincia, que é ocupada 
pdo Sr. Hum~rto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr; 1-o SecretáriO.-: -

É lido e deferido o seguinte 
Requerimenro n° 46. de 1995 

Nos termos regi.mentais,requeiro a retfrada do Requerimen
to n° 28, de 1995, de minha autoria. à vista do compromisso das li
deranças, no sentido de trazerem o Sr.Ministro da Fazenda à 
Comissão de Assuntos EconõmicOS. ---

Sala das sessões 11.1.95.- Epitácio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Deferido ore· 
querimento, a matéria é retirada da pauta. 

Foi retirado o requerimento, e. portanto, não há" mais enca
minhamento da matéria. Os Srs. Senadores inscritos declinaram da 
palavra. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares, já que 
passaremos à apreciação de matéria que depende de vo_to nominal 
pelo sistema eletrônico. -

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sc._l'resídente, peço a pa· 
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra a V. Ex• 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srts e SrS: SCDadores. em vis
ta do entendimento, eu gostaria apenas de relembrar a sugestão 
dos Srs. Líderes à Presidência do Senado Federal e da Comissão 
de Assuntos Econômicos relativamente ao com~cimento do 
Ministro da Fazenda e do Presidente do Banco Centtal à Comissão 
de Assunros Econõmicõs:-- -

A sugestão que faço é no" Senúdo de que os assuntos sejam 
incorporados à pauta para aproveitar a presenÇã dos Ministros na 
Comissão de Assuntos Econômicos e tratar da questão da inter· 
venção dos bancos estaduais- BANESPA e BANERJ -,do efeito 
da economia mexicana e -da questão do fechamento das agências 
bancárias~ objeto da indagação -do Senador Epitácio Cafeteira. 
Que essa reunião se dê na ocasião mais propíCia e proXimamente, 
se possível na segunda quinzena de janeiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 
informa a V. Ex.•. nobre Senador Eduardo Suplicy, que aguarda 
apenas a chegada a Brasília do nobre Senador João Rocha. Presi
dente da Comissão de Assuntos Econõmicas, que deverá ocorrer 
no máximo amanhã, para manter contato com S. Ex• antes de fazer 
o convite a que alude o nobre Senador, com a amplitude a que se 
referiu. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Item 1 _ 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 45 DE 1993 

(Incluído em Otdem do Dia nos tennos do barto. 375, VIII, 
do Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto 
~Legislativo n' 45, de 1993 (n' 253/93, na Câmara dos 
[)repJtadÕS ), qu~e aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RADIO CAPINZAL LTDA para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cida
de de Capinzal, ~stado de Santa CaLarina., tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário. em substitui
ção à Comissão_ de Educação. 

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

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

A disCussão da matéria foi encerrãda na sessão ordinária de 
29 de novembro de 1993: 

A PresidêriCia -solicíti ãos Srs. Senadores que ocupem seus 
lugares, pois a votação é notriinal. 

Para que seja aprovada a matéria, o projeto terá que Comai 
com o voto favorável de, pelo menos. 33 dos Srs. Senadores. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
Solicito às Lideranças que se pronuliciem. -
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o 

Líder do PMDB? 
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE) - "Sim". Sr. 

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o~ 

Líder do PFL? 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL·ES)- "Sim". Sr. Presi. 

dente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o 

Líder do PSDB? ~ 

- O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO (PSDB·AL) -
"Sim'', Sr. Presidenle. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o 
Llder do PPR? 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR~MA)- "Sim". Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota o 
Líder do PP? 

O SR. JOÃO FRANÇA (PP- RR) - Sr. Presidente. o PP 
está com a Bancada liberada, mas o meu voto é ''Sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota o 
Llder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO( PTB-AP)- "Sim", Sr. Presi. 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o 
Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP)- "Não", Sr. Presi. 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o 
nobre Líder do PSB? _ 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L -Não há representan!edoPSB. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• tem ra

zão. Não há repJXsentante do PS B. 
Todos os Líderes já foram chamados. Os Srs. Senadores já 

podem votar. (Pausa.) 
(Proced~·se à votação) 
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORE& 
Alfredo Campos - Beni V eras - Carlos Lyra- ç:oulinho 

jorge - Dirceu Carneiro - Elcio Alvares - Epitádc, Cafeteira -
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Francisco Rollemberg - rlaviano Mello - Guilberm.e f-l'alm.ell'3. -
Henrique Ahneida- I Iugo Napoleão- Jacques Silva- Jarbas Pas
sarinho - João Calmon - João França- Joaquim Beato- Joel de 
i Iollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Fogaça -
José Pedrn- José Richa- Júlio Campos- Júnia Marise- Lavoi
sier Maia - Lourival Baptista- Mansueto de LAvor- Marco Lu
çio - Martuce Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho - Nabor 
Junior- Ney Suassuna- Pedro Simon- Saldanha Derzi- Teoto-
nio Vilela- Valnlir Campelo. -

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Esperidião Amin- Pedro Teixeira- Ronaldo Aragão. 

ABSlfM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Chagas Rodrigues- Eduardo Suplicy- José Paulo Biso!. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidonte. neste caso. 

meu voto é de abstenção. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Fica registra

da a absten"'·ão do Senadoc Eiliiardo Suplicy. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Votaram SIM 

-~8 Srs. Senadores; e NÃO 3 Srs. Senadores. 
Houve 3 abstenções. 
Total: 44 votos. 
Aprovado o projeto. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa, 

parecer da Comissão Oiretora. oferecendo a redação final. que será 
lido pelo Sr. lo Seçretário. 

É lido n seguinte 

PARECER N• 6, DE 1995 
Comissão Diretora 

Redação rmal do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 45, de 1993 (n° 253193, na Câmara dos Deputa
dos). 

A Comissão Oiretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 45. de 1993 (n° 253/93, na Câmara dos 
Deputados). que aprova o ato que renOva a-Concissãb ootorgada à 
Rádio Capinzal Ltda., para explorar setviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Capinzal. Estado de Santa Catarina. 

Sala de Reuniões da Comissão, 11 de janeiro de 1995.
Chagas Rodrigue~ Presidente - Carlos Patrocínio, Relator -
.Júnia Marise- Lucídio PorteUa- Júlio Campos. 

ANEXO AO PARECER N° 6, DE 1995 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. e eu. Presi· 

dente do Senado Federal, nos termos do arL 48, item 28. do Regi
mento Internt), promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , PE 1995 

Aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Capinzal Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de 
Capinzal, Estado de Santa Catarina. 

O Cvn~sso Nacional decreta; 
Art. I 0 É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 30 de 

junho de 1992, que renova a concessão outorgada à Rádio Capin
t.al Ltda .. para explorar, por dez anos. a partir de 12 de fevereiro 
de 1990. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em ond~ média na cídade de Capinzal, Estado de Santa Cata-
ri na. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra eril vigor ·nada de sua 
publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discussão 

a redação l1nal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, enceno a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer ·sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 2: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Fraternidade Uda .• para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
Cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer. proferido em Plenário, em substituição à 
Comissão de Educação: 

1° pÍ'OnunclarD.eDto: -Relator:- Senador ÁlvaiO Pa
checo, favorável ao J>!Ojelo; 

zo pronUnciamento: Relator: Senador Jonas Pi-
nbeiro, pela regularidade dos atos e procedimentos con- _ 
cementes à proposição. 

A discussão da matéria foi enceriada na -sessão ordinária do 
dia 29 de novembro de 1993. 

gares. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lu· 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
( Procede·se à votação) 
VOTAM 'SIM' OS SR S. SENADORES: 
Alfredo Campos - Beni V eras- Carlos Lyra - Coutinho 

jorge- Dirceu Cameíro- Elcio Alvares- Francisco Rollemberg
Flaviano Melo- Guilherme Palmeira- Hemique Almeida- Hugo 
Napoleão- Jacques Silva --Jarbas Passarinho- João Calmon
João França- Joaquim Beato- Joel de Hollanda -Jonas Pinheiro 
- Josapbal Marinho- José Fogaça- José Pedro- José Ricba- Jú
nia Marise- Lavoisier Maia- Lourival Baptista - Marco Lucio
Mauro Benevides- Meira Filho- Nabor Júnior- Ney Suassu!la
Pedro Simon- Ronaldo Aragão- Teotonio Vilela- Valmir Cam
pelo. -

VOTAM "NÃO' OS SRS. SENADORES: 
Epitácío Cafeteini.- Esperidião Amin- Pedro Teixeira. 
ABSltM·SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Eduardo Suplicy- Racbid Saldanha Derzí. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Votaram SIM 

34 Srs. Senadores; e NÃO. 3 Srs. Sinadoris. 
Houve 2 abstenções. 
Total: 39 votos. 
Não houve quorum. 

· O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, peço a 
palavra pant uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Para uma 
questão de ordem, concedo a palavra a V. Ex•. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB-PE. Questão de 
ordem)- Sr. Presidente, meu voto não consta no painel. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT)- O meu também não 
consta, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presic!ência 
vai repetir a votação. porque o Senadot' Júlio Campos também co
munica que seu voto não consta no painel. O voto do Presidente 
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também não estã -ali. por tratar-se de votação nominal. Vai-se repe
tir a votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
Peço que todos tomem o cuidado de apertar o dispositivo do 

sistema eletrônico. (Pausa.) 
(Procede-se ã votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Alfredo Campos - Beni Veras - Carlos Lyra- Coutinho 

Jocge - Dirceu Carneiro- Elcio Alvares - Francisco Rollemberg
Flaviano Melo- Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Hugo 
Napoleão Jacques Silva- Jarbas Passarinho- Joio Calmon- João 
França- Joa.quim Beato- Joel Hollanda- Jonas Pinheiro- Josap
hat Marinho- José Fogaça- José Pedro- José Ricba- Julio Cam
pos - Junia Marise - Lavoisier Maia - Lourival Baptista -
Mansueto de Lavor- Marco Lucio - Marluce Pínto- Mauro Be
nevides - Me ira Filho - Nabor Júnior- Ney Suassuna - Pedro Si· 
mon- Teotonio Vdela- ValmirCampelo. 

ABS7tM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Chagas Rodrigues - José PAulo Biso! - Racbid Saldanha 

~m. . 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se !!" 

resultado. Votaram SIM 36 Srs. Seoadores; houve 3 ABSTENÇO
ES. Tota139 votos. 

São 40 votos com o voto do Presidente. 
O SR. EDU ARDO SUPLICY - Sr. Presidente, houve fa

lha no dispositivo._ Meu voto é de abstenção. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Entlo há 41 

Senadores presentes em plenário. 
O SR. RONALDO ARAGÃO- Eu voto "sim", Sr. Presi

dente. meu nome não saiu no painel. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Contando os 

votos dos Senadores Alexandre Costa, Ronaldo Aragão, Pedro 
Teixeira e do Presidente há quorum. Aprovado o projeto com 36 
votos "sim". 

O projeto vai à Comissão Oiruora para a redação fmaL 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a mesa, 

parecer da Comissão Diretora. oferecendo a redação fmal que será 
lido pe\o Sr. 1° Secretário. · · · -

E lido o seguinte 

PARECER N°7, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo D0 46, de 1993 (n° 248, de 1993, na Câmara dos 
Deputados~ 

A Comissão Diretorn apresenta a reda.çã.o final do Projeto 
de Decreto Legislativo "no 46, de 1993 (n°248, de 1993, na Câmara 
dos Deputados). que aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Rãdio Fraternidade Ltda, para explorar serviço de radiodifu
são sonora em fréqüência modulada na cidade de Araras, Estado 
de São Paulo. · 

Sala de Reunião da Coniissio, 11 de janeiro de 1995. -
Chagas Rodrigues, Presidente - Carlos Patrocínio, Relator -
NaLor Júnior- Júnia Marise -Júlio Campos. 

ANEXO AO PARECER N° 7, DE 1995 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presi

~nte do Sen.::.do Federal, nos termos do art. 48. item 28, do Regi· 
mento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N", DE 1995 

Aprova o ato que renova a pemússão outorga· 
da à Rádio Fraternidade Ltda., para e;qJiorar senriço 

de radiodifusão sonora em freqüênàa modulada na 
cidade de Araras, Estado de São Paulo. 

O Con~so Nacional decreta: 
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 61, de 

6 de março de !990, do Ministro de Estado das Comunicações, 
que renova pv-rdc.z anos, a partir de 12de fevereiro de 1989. a per· 
missão outorgada à Rádio Fraternidade Ltda.. para explorar. na ci· 
dade de Araras, Estado de São Paulo, serviço de radiodifusão 
sonora etn freqüência modulada. 

Art. 2° Este decreto legislativo ent..ra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em disa!ssão 
a redação fma1. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussio. 
Em votação. 
Os Srs. Seriadores qUe a aprovam queiram pennanecer sen· 

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O Sr. Humberto Lucena, Preskknle, deixa a ca· 
deira da p""residência, que é ocupada peW Sr. Chagas 
Rodrigues, } 0 Vice-Presidenle. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO W 47, DE 1995 

Nos termos do art. 311, aünea a, do Regimento Interno, re
queiro preferência pua o Projeto de Resolução n° 56/94. a fun de 
ser apreciado antes da matéria coostanie do item D0 2 da Ordem do 
Dia. 

Sala das Sessões, '11 de janeiro de 1995.- Jacques SDva. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado o 

requerime"D.to, será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 43: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 56, DE 1994 

(Incluído er;n Ordem do Dia, nos ~ do 
art.l72,I.do-Regimentolntemo) 

De iniciativa da Comissão Diretora. que tai.ifica a incorpo
ração de vantagens dos servidores do CEGRAF e do PRODASEN. 
(Dependendo de parecer da ComissãO de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

Nos termos do art. 140. b, do Regimento Interno, solicito ao 
nobre Senador Jacques Silva que profua parecer, em substituição à 
Comissão de ConstiOJição, Justiça e Cidadania. 

O SR. JACQUES SILVA (PMDB - GO. Para proferir pa
recer.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é submetido à anãli
se desta Casa o Projeto de Resolução n° 56. que riu.ifica a 
incorporação de vantagens do CEGRAF e PRODASEN, de auto-
ria da Comissão Oiiet.Ofa.. -- - -

O Projeto de Resolução em comento convalida, para todos 
os -efeitos, a decisão da Comissão Diretora do Senado Federal. 
adotada em sua 14'- Reunião, realizada em 27 de novembro de 
1985, que determinou a incorporaçio, como vantag~m pessoal, 
dos servidores do CEGRAF e do PRODASEN, da Gratificação de 
Esforço Concentrado, bem como o Ato n° 6 de 1992. do Presiden· 
te do Conselho de Supervisão dO PRODASEN. que. igualmente. 
u-ansfOrmou em vantagem pessoal de seus servidores o Prêmio de 
Produtividade, até então existente. 

O Projeto não recebeu emendas. 
É o relatório. 



290 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro de 1995 

Voto 
Os requisitos fonnais de constitucionalidade e regimentali

dade são atendidos pelo Projeto de Resolução n° 56, de 1994, ten
do cm vista que a matéria deve ser disciplinada em Resolução do 
Senado Federal (Constituição Federal, art. 52, Xill). de iniciativa 
privativa da Comissão Diretora (Regimento Interno, art. 98. III). 

O Projeto atende laf!lbém aos requisitos de juridicidade e 
boa técnica. legislativa. 

Quanto ao mérito, opinamos pela aprovação da presente 
proposição, tendo em vista a necessidade da regularização da in
corporação das citadas vantagens, relativas à nab.ueza do trabalho, 
pelos servidores do CEGRAF e do PRODASEN. o que somente 
pode ser feito por Resolução do Plenário desta C~. ex vi do art 
52. XID. da Lei Maior, e, inclusive. em razão do que determina a 
recém-editada Súmula D0 241. do Tribunal de Contas da União. 

Registre-se que a citada Súmula considera indevidas as van
tagens esttanhas ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos fe
derais, que não encontram guarida em diplomas legais hãbeis 
específicos. O que não é o caso, uma vez que a Resolução do Se
nado Federal tem força de lei, para a concessão de vantagens aos 
servidores desta Casa. 

Assim. à. vista do exposto, somos favoráveis à aprovação do
Projeto de Resolução n° 56, de 1994, conio ã.pi'esefl.lãdo pela Co
missão Diretora. 

É o parecer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer é 
favorável. 

Completada a fase de instrução da matéria, passa-se à dis-
cussão do projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
";.matéria vai à Comissão Diretor.l"pãía-a RedaçiÕ.Final. 
E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 56, DE 1994 
Ratifica a íncorporação de vantagens dos servidores doCe-

graf e Prodasen. ' 
O Senado Federal resolve: 
An. 1° Fica convalidada, para todos os efeitoS á decisão da -

Comissão Diretora do Senado Federal adotada em sua 14• Reu
nião, fealizada em 27 de novembro de 1985, que détetnunoU a ín-
COIJX>ração, como vantagem pessoal. dos servidores dó CEGRAF 
e do PROOASEN. da Gratificação de Esforço ConCéritrado, bem 
como o Ato n° 6 de 1992. do Presidente do Conselho_ d~ Supenri
são do Prodasen que igualmente transformou em vantagem pes
soal de seus senridores o Prêmio de Produtividade até então 
existente. 

Art. 2° A aplicação do disposto no art. I o fica adstrita aos 
servidores cujos direitos foram reconhecidos à época da edição 
dos a tos ora convalidados. -

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Sessões, 15 de junho de 1994. - Cbagas Rodri· 

gues. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 3: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'48, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n° 48, de IIJ93 ~11 264/93, na Câmara dos 
Deputados). que aprova o ato que renova a pennissão da 
Rádio Jornal do Brasil Ltda .. para. explorar senriço dera
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, Relator. Sena
dor Aureo Mello, em substituição ã Comissão de Edu· 
cação: 

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

procedimentos concernentes à proposição. 
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do 

dia 29 de novembro de 1993. 
A Votação será feita pelo processo nominal. 
Solicito aos Srs. Senadores que estivere_m_em·seus _gabinetes 

ou em outras dePendências que venham ao plenário partiCipar da 
votação. que exige qUorum qualificado. 

gares. 

Em votação o projeto, em turno único. 
A Mesa solícita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lu-

Os Srs. Senadgres já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votàção.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Beni Veras- Carlos Lyra- Coutinho Jorge- Dirceu Car

neiro - Elcio Alvares - Epitácío Cafeteira - Esperidião Amio -
Francisco RoUemberg - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão -
Jacques Silva :. iãrbas Passarinho- João Calmon- João França
Joaquim Beato- Joel Holanda- Josaphat Marinho- José Pedro
José Ricba - Julio Campos - Junia Marise - Lourival Baptista
Mansueto de Lavor - Marco Ludo - Marluce Pinto- Meira Filho 
- Ney Suassuna- Pedro Simon- Pedro Teixeira- RonalOO Ara
gão:.._ Teotonio Vilela- Val.mir Campelo. 

ABSTfM·SE DE VOTAR~OSSRS. SENADORES: 
Eduardo Suplicy- Racbid Saldanha Derzi. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Senador 

Eduardo Suplicy. estamos em processo de votação. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (P'l'·SP)- Sr. Presidente, é 

apenas para ressaltar que a razão da _abstenção. conforme explica
do ontem. dec-orre de não haver ainda a constituição do Cooselho 
de Comunicação Social. _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O esclareci-
mento de V. Ex• constará dos Anais. (PauSa.) 

A Presidência Vai-encerrar a votação. (Pausa.) 
Encerrada. 
Não houve quorum para deliberação. 
Em conseqüência, fica adiada a votação da matéria. 
A Presidência retira da pauta as matérias em fase de discus

são. As matérias em fase de votação ficam adiadas. 
São os seguintes os itens cuja votaÇão fica adiada: 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'49, DE 1993 

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

Votação, em turno únicO, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 49. de 1993 (n' 273/~3, na Câm~ra dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Litoral Ltcr para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Osório. Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário. em substituição à Comis
são de Educação. 
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1° pronunciamento: Relator. Senaoor Ami!' Lanao, tavorá
vel ao projeto; 

2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, pela 
regularidade dos atas e procedimentos conceroentes à proposição. 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, rioS tennos do 
art. 375, VIU. do ReiimeritO Interno) 

Votaçio, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 50, de 1993 (n" 277193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a outorga deferida ao Sistema Nova Era De Co
municação Lfd•, para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Borrazópolis, Estado do Paraná, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
José Eduardo, em substituição à Comissão de Educação. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

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

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 52. de 1993 (n° 246'93. na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago Ltct• 
para explorar setViço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substib.li~ 
ção à Comissão dC Educação: 

1° pronunciamento: Relator. Senador Ney Maranhão; 
2° pronunciamento: Relator. Senador Affonso Camargo, 

pela regularidade ctas a tos e procedimentos concernentes à propo-
sição. - --

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(Indu ido em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 55, de 1993 (n" 267193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Paquetá Empi'éendimen
tos Ltd• para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Floriano, Estado do Piauí. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à ComissãO de EdU<:aÇa.o.-

8 
PROJETO DE DECRETO LEGJSLATNO N"7, DE 1994 

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

Votação, em rumo único, do Projetó-âe Decreto Legislativo 
n• 7, de 1994 (n" 308/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de Timbó Ltd&, 
para explorar setviço de radiodifusão_sonora em onda média na ci
dade de Timbó-, Estado de Santa Catarina, tendo __ 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição" ã ComisSão de Educação. -

9 
PROJETO DE DECRETO LEGJSLATNO N"9, DE 1994 

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

Votação, em blmo 1lnico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•9, de 1994 (n"301/93, na CâmWl dos Deputados), que aprovã o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltct•, 

para explorar setviço de radi<Xlifusão de sons e imagens (televi
são) na cidade de Santatém, Estado do Pará, tendo 

Parecer fã.votável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, ~m substituição à Comissão de Educação. 

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do _ 
art. 375, Vill. do Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 10, de 1994 (n" 297193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Pe. UrbaD.õ Thiesen para 
executar setViço de radiodifusão sonora em freqüência m<XIulada. 
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres faVOráv-eis~ -proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Educação. 

1° pronunciamento: Relator. Senador João França. favorá
vel ao projeto; 
- -- 2° pronunCiamento: Relator: Senador Meira Filho. pelare
gularidade dos atas e _procedimentos concernentes à proposição. 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11. DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 11, de 1994 (n" 265/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renOVa a permissão outorgada à S.A. Rádio Verdes Ma
res. para explorar setviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Fortaiezá, Éstado do Ceará, iêndo --

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carit.eiro, em substituição à Comissão de Educação. 

u 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

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

Votação, em Wmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 12. de 1994 (n° 319/93. na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqUência modu
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

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

1° pronunciamento: favorável ao projeto; 

2° pronunciamento: pela regularidade dos atas e procedi
mentos concernentes ã proposição. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TNO N" 18, DE 1994 

(Incluído _em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIO, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 18, de 1994 (n" 252/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que _renova a concessão outorgada à Rádio Araguaia Ltd• 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Araguaína, Estado do Tocantins. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator:_ Senador 
Carlos Patrocínio, eni substituiçãO à Comissão de Educação. 
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14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 19, DE 1994 

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

Votação. em Wmo único. do Projeto de Decreto Legislativo 
D0 19. de 1994 (n° 254/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão oulDrgada à TV Tocantins Ltd• para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na 
cidade de Anápolis. Estado de Goiás, tendo _ 

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

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 23, DE 1994 

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

Votação. em OJmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 23, de 1994 (n" 327193, na Câmara dos Deputados), que apmva 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Montanhês de 
Botelhos Ltd" para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Booolhos, Estado de Minas Gerais, tendo 

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

16 
PROJETO DEDECRETO LEGISLATIVO W 24, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos terJnOS do 
art. 375, VIII. do Regimento furemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 24, de 1994 (n" 328193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação de Ensino Superior do 
Vale do Sapucaí para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqúência modulada, com fms exclusivamente educativos. na ci
dade de Pouso Alegre. Estado de Mina; Gernis, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Senador 
Lucídio Porte lia. em substituição à Comissão de Educação. 

25 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1994 

(Indu ído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 336, ''b". do Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 45, de 1994 (n° 22'})92, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em 
Lisboa. em 16 de dezembro de 1990,tendo · · 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Josapbat Marinho. em substituição à Comissão de Rdações Exte-
riores e Defesa NacionaL 

26 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI 

DO SENADO N" 179, DE 1990 
(Em regime de urgência, nos tennos do 

art. 336, "b", do Regimento Interno)·· 
Votação. em turno único, dO Substitutivo da Câmara ao 

Projeto de Lei do Senado n" 179, de 1990. (n" 202191. naquela 
Casa}, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso. que dis
põe sobre o regime de prestação de setviços públicos pela iniciati
va privada. previsto no art. 175 da Constituição, e regula a 
concessão âe obra pública. tendo • 

Parecer proferido em Plenário, Relator. Senador José Foga
ça., em substituição às Comissões de Constituição, Justiça e Ci· 

dadania e de Assuntos Economicos. favorável ao Substitutivo da 
Câmara, com requerimentos que apresenta. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Serviços de In
fra-Estrutura.) 

33 
PROJETO DELE! DA CÂMARA N" 13, DE 1991 

-COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
.i3. ·dei991 -Complementar (no 223/90- ComPlementai, na Casa 
de origem), que regulamenta o §2° do art. 171 da Constituição Fe
deral. dispondo sobre a edição e o processo legislativo das medi
das provisórias previstas no art. 62 da ConstitiüÇãõ federal. e dá 
outra~ providências, tendo 

Pareceres, sob n°s 49 e 8&, de 1 g91, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, }0 pronunciamen .. 

to: favorável ao Projeto, com as Emendas de n°s 1 a 4- CCJ, que 
apresenta; zo prOnunciamento: contrário às Emendas de n% 5 a 
17, de Plenário. 

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 125, DE 1991 

-COMPLEMENTAR 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 172, L do Regimento Interno) 

Votação, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n° 
I 25. de 1991 - Complementar (n° 60/89-Complemenlar, na Casa 
de origem), qUe disciplina os limites das despesas com o funciona
lismo público. na fonDa do art. 169 da Constituição Federal, tendo 

- Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Co
missão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Meira Filho, 1° 
pronunciamento: favorável ao Projeto; 2° pronunciamento: fa
vorável à emenda de Plenário. (Dependendo de parecer sobre as 
emendas apresentadas perante a Comissão.) 

35 
• PROJETO DE LEI DO SENADO N" 27, DE 1991 

-COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único. do_Projelo de Lei dQ Senado n° 
27, de 1991 - Coffij>Jementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o § 3° do art. 192 da Constiruição F~eral, 
que dispõe sobre a cobrança de juros rea.is máximos, e dá outras 
providências. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos Econô· 
micos. 

São os seguintes os itens retirados da pauta: 
39 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 151. DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia rios termos do 

art. 172. I. do Regimento Interno) 
Discussão. em turno único, do Projeto de .Lei da Câmara n° 

151. de 1992 (n° 1.002, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
exlinção da d't 1.ribuição sindical a que se referem os arts. 578 a 
591 da Cons>: ,, !ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n° 5:4:--:-.• de 1°.de maio de J94J e dá outras providências, 
tendo 

Parec<" r"l ,ferido em Plenário, Relat< Ser,a. ; Eduardo 
Suplicy, favl. (.v ao Projeto, com emendas u'Js I e 2. tjtJC apre
senta. em s ·l-,~.~ ;<t ão à Comissão de As.o::untoo; ~0t:óais 

(De]. ·.-i,•r , de parecer sohn:. a cmend;,. n" J. d~ Plen.:irio) 
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4U 
PROJETO DELE! DO SENADO N°232, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 
art. 254, par:ágrilfo único, do Regimento Interno) 

DisCUssãO. eril turno único, do Projeto déLei do Senado 0° 

232, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que autori
za o Poder Executivo a definir as terras indispensâVeis à preserra
ção ambientaL integrantes dos bens da União e dos Estados. na 
fonna do art. 23, VI e VTI. combinado com o art. 24, VL da Cons
tiruição Federal. -tendo 

Parecer contrário, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ronan Tito, em substituição à Comissão de Assuntos Socil!is. 

41 

PROJETO DELE! DO SENADO W 11, DE 1994 
-COMPLEMENTAR 

DisCussão. em turno único, do Projeto-de Lei do Senado D0 

11. de 1994-Complementar, de autoria do Senador -Marco Maciel, 
quC dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de_ Apoio ao Desen
volvimento Social- F AS, e dá outras providências, tendo 

- Parecer sob n• 227, de 1994 da Comissão de 

- Assuntos Econômicos., favorável ao Projeto com emen-
das 1 e 2-CAE, que apresenta. 

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 62, DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia, nos térmos do, 
art. 375, Vlll. do RegimentO Interno) 

Discussão. em tumó Unicõ. do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 62, de 1993 (n• 268/93, na Câmara dos Deputados), que 
aP!ova o ato que renova a concessã_o outorgada à SOCIEDADE 
RADIO VILA REAL LTD", para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Cuiabá. Estado de Mato OrosM 
so. (Dependendo de parecer W Comissão de Educação.) · 

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 64. DE 1993 

(Em regime-de urgência, nos lef!llOS do 
art. 375. Vlll. do Regimento lnlemo) 

Discussão. em turno único. do Projeto de Decreto Legislati
vo o• 64, de 1993 (n• 275/93, na Câmara dos Depulados). que 
a"F!Ova o ato que renova a concessão outorgada à.SOCIEDADE 
RÁDIO EMISSORA PARANAENSE S/ A para explorar serviço~ 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), lia Cidade de Lon
drina, Estado do Paranã. (Dependendo de parecer da Comissão M 
Educação.) 

19 
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIVO.W69. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Diã. noS- teitilos do 
art. 375, vm. do Regimemto Intenno) 

Discussão, em turno único. do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 69. de 1993 (n• 319/93, na câmara dos Depulados). que 
aprova o ato que outorga penneissão rádio Mariana L m• para ex
ploras serviço de radio fusão sonora em freq6uência modulada na 
cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de pa
recer da Comissão de Educação.) 

20 
PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO N° 8. OE 1994 

(Incluído em Or®ro do Qjél,_ J;J.Q$ termOs do 
art. 375, Vlll, do Regimento lnre-no) 

Discussão. em tumo único. do Projeto de Decreto Legislativo 

n• M, de 1994 (n° 303/93, na Câmara dos DepUiados), que aprova o 
ato que renova a permissão outorgada à RADIO CUL 11JRA DE 
PAULO AFONSO LTD'. para exp1omr serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência mcxiulada na cidade de Paulo Afonso, Esta
do da Bahia (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 20, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 
art: 375. vttl. ·ao Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, d_9 Projeto de Decreto Legislati
vo n<l 20, de 1994 (n° 266/93. na Câmara dos Deputados). que 
aprova o ato que renova a ~rmissão outorgada à REDE NOVA 
TERRA DE RADIODIFUSAO LTD", atualmente denominada 
REDE FÉNIX DE COMUNICAÇÃO L TO', para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência inodulada na cidade de São 
1 osé dos Pinhais, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação.) 

22 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W21, DE 1994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 21, de 1994 (n° 292/93, na Câmara dos Deputados). "que 
aprova o ato que renova a permissão da FM: RADIO INDE
PENDENTE DE ARCOVERDE LTD", para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Aico-
verde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de parecer da Comis
são de Educação.) 

23 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 26. DE 1994 

(InCluído emOrdein do Dia-nos tettnos-do 
art. 375, VITL parãgrafo único, do Regimento Interno) 

Disrussão, em turno único, do Projeto de_ Decreto Legislati
vo 0° 26. de 1994 (n° 344/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO CAMPOS DOU
RADOS FM L TIY para explorar serviço de radiodifusão _sonCQ 
em freqüêncía modulada na cidade de Medianeira, Estado do Para
ná. (Dependendo de parecer da Comissio-de Educação.) 

24 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 39. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos terinos do 
art. 3_75, Vlll, do Regimento lnlemo) 

Discussão-. em turno único. do Projeto de-DecretO Legislati
vo n• 39. de 1994 (n• 296/93, na Câmaf<! do~ Depulados), que 
aprova o ato que outorga pennissão à RADIO SERRA NEGRA 
FM LTD-. para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Alterosa, Estado de Minas- Gerais. 
(Dependendo de parecer da Comissão- de Educação.) 

27 
PROJETO DE LEIDA CÃMARA W 117, DE !994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. :l36, ''b". do Regime01o Interno) 

DiscusSão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
117, de 1994 (n° 4.151193. na Casa de origem), que altera disposi
tivos do Decreto-Lei n° 227, de 28 de fevereiio de 1967. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos So. 
~iais e de Serviços de Infra:_Es~rutura.) 
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29 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 90. DE 1994 

-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, ''b", do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do ProjelO de Lei do Senado D0 

90, de 1994-Complementar, de autoria do Senador Ney Maranhão, 
que acrescenta dispositivo ao Código Eleitoral, a fim de permitir a 
ação rescisória em casos de inelegibilidade. (Dependendo de Pare
cer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

30 
OFÍCIO N" S/72, DE 1994 

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

Oficio n° sn2. de 1994. do Senhor Presidente do Banco 
Central, encamiohando ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Estado de Sio Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFrP, destiDa
das à liquidação de precalórios judiciais. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Eamômicos.) 

31 

PROJETO DE RE~OLUÇ ÃO N" 122, DE 1993 
(Em ~gime de urgência nos termos do 
art 336, "c11

, do Regimento Interno) 

(fra-mitando em conjunto com o 
Projeto de Resolução n• 94, de 1994) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Resolução 0° 122, 
de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a Comis
silo de Ciência e Tocnologia. (Dependendo de pareceres das Co
missões de Constituição. Justiça e Cidadania e Diretora.) --

32 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 94, DE 1994 

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

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Resolução n• 122. de 1993y----

Disrussão. em turno único, do Projeto de Re~olução n<> 94. 
de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge, que altera o Regi
mento Intemo do Senado Federal, transfonnando a Comíssaó de 
Ecbtcação em Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. (De
pendendo de pareceres das ComiSsões de Coosútuição. Justiça e 
Cidadanda e Di.retora.) 

42 
PROJETO DELE! DO SENADO N"73, DE 1991 

(Incluido em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, L do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre 
isenção do Imposto de Renda para bolsas de e~tudos de médicos 
residentes e remuneração de esDJdantes em estágio para comple
mentação de estudos universitários. (Dependendo de parecer da 
Comissilo de Assuntos Ecooômlcos.) 

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

Coocedo a palavra oo nobre SenadorOdacir Soares. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.· 
S. &• declina da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 

O !>R. PEDRO TEIXEIRA (PP-DF. Pronuncia o seguínle 
discun;o.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a Policia Federal 
inicia amanhã uma das mais importantes investigaÇões para apurar 
fraudes, no valor de 1,6 bilhão de dólares, do Instituto Nacional de 
Assistência Médica-da Pmvidência Social, o IN'AMPS, e do Siste~ 
ma Único de Saúde, o SUS, com. a instauração de inquérito que 
está sendo presidido pelo Delegado Onézimo Souza. 

Será a maior investigação da história da Polícia Federal de
pois do inquérito sobre as atividades de Paulo César Farias, o PC. 
no Governo Collor. 

O inquérito-mãe, sediado em Brasília, coordenafá todOs Os 
demais procedimentos policiais que estão sendo instaurados em 
quase todos os Estados do País. 

Essa ação, Sr. Presidente, vem demonstrar o quanto é im
portante a ablação do Congresso Nacional, em suas comissões. 

No apagar das luzes, o Governo Itamar Franco afirmou ter 
feito uma cole[a de informações, que envioo. para a Procuradoria
Geral da República. Esta. por não ter podido reunir os elementos, 
não chegou a apurar nenhuma irregularidade mais defmida. Mas o 
Governo deu a devida atenção ao fato, pois queria ficar na História 
como um governo prç.ocupado com a corrupção. E teria mandado 
para a Procuradoria os elementos necessários. Tive a cautela de 
consultar a Procuradoria-Geral da República e apurei que para lá 
não foi encaminhado nada mais do que uma cópia- do relatório, en
tregue ao Sr. Procurador-Geral da Replblica numa solenidade de 
festa, no Palácio do Planalto, na despedida do Presidente. 

Entretanto, a Câmara dos Deputados, numa Comissão Par
lamentar de Inquérito, cujo relator é o Deputado Jackson Pereira, 
do PSDB do Ceará., fez uma apuração mais profuD.da e trooxe à 
baila os nomes de centenas de pessoas e instituições acusadas de 
fraudes, além dos nomes de três Deputados federais eleitos e qua
tro ex-Secn:tárlos de Saúde. 

Na próxima semana. o Deputado Jackson Pereíia,-que é o 
Relator da matéria, jun[amente cori:J. o Delegado Onézi.m.o Souza? 
promete fazer um relato dos fatos ao Ministro da Saúde, Adib Jate
ne. de quem se esperam providências mais profundas para sanear o 
fumro e punir o passado das enfermidades financeiras que vivem 
sangralldo os cofres públicos, na sua área de atuação. Aliás, o Mi~ 
nistro da Saúde, como medida preliminar, suspendeU o pagamento 
do SUS a todos os hospitais envolvidos em irregularidades. 

Sr. Presidente, Sr-& e Srs. Senadores, em vez de dissertar so
~a--fnatéria, (n,rllO anexar. pal-8-,-Gue -fãÇ.am j)arte--inte&rante do 
Dle!l_ disçup;o, o pro~[1cj~nto de o~tem 4o ~nc_!it_o_ Deputado 
Jackson Pereira e-mais o noticiário do Cot'.reio BrazilieDse de do
mingo, 8 de janeiro, onde se dissecam profundamente todas essas 
fraudes e mazelas. 

Gostaria apenas de citar um trecho da citada reportagem do 
jornal- e isto já foi objeto de pronunciamento nosso no Con~sso 
Nacional, aqui no Senado Federal especialmente, no qual eu de
monstrava que o problema da saúde brasileira era um câncer que 
precisava ter fim. É o seguinte, segundo nota da imprensa: 

Em Goiás, uma institUição privada, a Organização 
dos Voluntários de Goiás (OVG), serviu de fachada para 
administrar tOdos os recursos enviados pelo Ministério 
da Saúde para aplicar no Estado. A entidade chegou ao 
cúmulo de manter 87 contas bancárias no banco esta
dnal. 

Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, o relatório do ílustre 
Deputado do PSDB do Ceará, julüimente com as provas e o pro-: 
nunciamento que S. Exa teria feitO na Câmara dos Depu[ados, na 
tarde de ontem, são uma democstração viva e eloqüente de que es-
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tamos diante de um fato que precisa ser apurado, {X'ÍS é mais es~ 
caudaloso do que a CPI do Sr. PC Farias. ü noticiário diz que, dos 
42 Deputados eleitos pelo Maranháo, 17 usaram recursos do SUS. 
lslD é muito sériO. 

Enquanto estivemos disct~tindo aqui o uso de recursos pú~ 
blicos de valores ínf1mos que sacudiram este País, estamos diante 
de fatos que parecem vão ficar esquecidos se o Congresso Nacio
nal não tomar as devidas providências. 

Peço, então, que constem do meu pronunciamento o noti
ciário do Correio Braziliense e os demais d_ocumenlDs citados, fa
zendo votos para que o Ministro da Saúde mergulhe 
profundamente na apuração de tais desmandos. que estão sangran
do os cofres públicos do País. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SE
NADOR PEDRO TEIXEIRA EM SEU DISCURSO: 

Senhor Presidente. 
Sr's e Srs. Deputados, em matéria publícada, no Jornal de 

Brasília, em 30 de dezembro de 1994, oSeobor Mozart de Olivei. 
ra Júnior·- Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Secretá
rios Municipais de Saúde - CONASEMS, aborda questões 
relativas à gestão da saúde no Pais., classificando-a como a pior 
das politicas sob responsabilidade governamental. 

De modo equivocado, o Secretário- Executivo do CONA
SENS lança fagulhas contra o relatório da CPI-INAMPS/SUS, 
arusando--o de est{lr a serviço de um grupo de interessados em res
gatar o antigo sistema de saúde, centralizado na figum institucíO:. 
na1 do extinto Inamps. Demonstrando desconhecer o conteúdo do 
relatório da CPI-INAMPS/SUS, acnsa, injustamente, a CPI de im. 
pular a responsabilidade pelas irregularidades, na área de saúde, à 
condução tripartite das ações de saúde estandda na Constib.lição. 

Em nenhum momento, o relatório da CPI-INAMPS/SUS 
defende o retomo da geslão pública de saúde do antigo regime. Ao 
contrário, reforça a tese da municipalização criteriOsa das ações de 
saúde, considerando-a questão passada em julgado. 

Nada obstante, a CPI constatou que a descentra.IÍZBção das 
ações de saúde em favor das esferas subnaciooais deu~se de modo 
intempestivo. Além disto, coincidiu com a fragilização do controle 
federal sobre as ações de saúde em decotiência do lamentável 
monte do sistema de auditoria, com a extinção do INAMPS. 

Os fatos iric.Ontestáveis de fraudes, na gestão do SUS, em 
quase todos os Estados da Federação, dennnciados pela 
INAMPS/SUS, mostram que a União não pode prescindir do Sis· 
tema Nacional de Auditoria. Afl.nal. a União é responsável pelo 
maior aporte de recursos orçamentários no SUS. E~ devido isto, 
não po4e, de modo algum, abrir mão de sua fiscalização. 

E importante ressaltar que de diversas partes do País, che
gam requerimentos ou moções de apoio à CPI·INAMPS/SUS, ma
nifestando inquietação a Prof>ósitó dos rumos que se tem dado à 
gestão saúde pública. 

O Dr. AnlÔnio Vespasiano Ramos. Professor da UniveiSi
dade Federal do Rio de Janeiro e ex-SecretáriO de Medicina Social 
do antigo JNPS, em artigo publicado. recentemente, sobre a CPI 
do INAMPS/SUS afuma de modo textual: 

''De longa data todo mundo sabe que o Sistema 
Público de Saúde (SUS), outrora SUDS (descentraliza. 
do), vem sendo conduzido de acordo com. interesses po
líticos de grande número de secretários estaduais ou 
municipais de saúde, e todo mundo tem sido testemunha 
do precário e às vezes desastroso atendimenlD médico à 
população. • 

Em 15 de dezembro passado, a Câmara de Vereadores de 

Feira de Santana (BA) encaminhoo a este Deputado requerimento 
da Vereadora Eliane Maria Santos Boavenb.lra, aprovado por una
nimidade em que é solicitado o aprofundamento nas -ínvestigaçôes 
de possibilidade de fraudes do SUS e de escândalos que envolvem 
vários órgãos e preftSsionais de saúde. 

Em 9 de dezembro, a Câmara de Vereadores de Lorena (SP) 
enviou ao relato da CPI-INAfl..iPS/SUS, moção do Vereador Al
berto Vieira Cõelho aprovada por unanimidade, em que se solida
riza com as conclusões e denúncias da CPI e repudia os fatos 
levantados, exigindo que o novo governo assuma o compromisso 
de resgatar os padrões dignos à população na área de saúde. 

Por último. e não menos im{X'rtante, em 2 de" dezembro. o 
Dr. José Ribeiro de Souza, Diretor do Hospital de Messejana, de 
Fortaleza, ao publicar artigo, na Tribuna do Ceará,-"analiSando o 
relatório da CPI do INAMPS-SUS faz os seguintes comentários: 

''Recebi do Deputado Jackson Pereira o dossiê 
completo com o resultado de seu trabalho como reque
rente e relator da CPI para investigação das anormalida
des. imoralidades e amoralidades que há muito 
campeiam, no setor de saúde no Brasil, cuja impunidade 
tomou-o um verdadeiro iceberg onde conhecemos a 
ponta, diga-se lá, sem muita profundidade. mas que já é 
de estarrecer". 

E mais adiante, no mesmo artigo, o Dr. José Ribeiro deixa 
patente a sua indignação com os fatos: 

"Su!lS conclusões. juntamente com as do restante 
de suã. equipe parlamentar, não chegam a impressionar 
pessoas cdmo eu que militam há quase 30 anos oas áreas 
de medicina e da saúde dentro do serviço público. Co
nhecemos muito bem toda a sistemática; nunca_ ignora
mos a COt.TUpção e o roubo que culminaram por levar a 
um cao-s que ·instalou-se não de pronto, mas de modo 
progressivo, lento, que arrasta-se pelas últimas três déca
das, às custas de planos urdidos para tomarem as vici
naís por onde sempre trafegaram as desonestidades.'' 

Ademais, não constirui segredo para ninguém que o tráfego 
de influência que impera, em muitos eStoques, com recursos do 
SUS. Infelizmente, a distribuição das An-Is se trarisformbu em ver. 
dadeira "moeda eleitoral". facilitando a eleição de dirigentes de 
hospitais, de secretários estaduaís e municipais de saúde dos diver. 
sos cargos eletivos. 

Desta feita, entendo ser imprescindível o fortalecimento do 
Sistema Nacional de Auditoria, como forma de assegurar o empre-
go correto dos recursos públicos, no setor de saúde, nas três esfe. 
ras do Governo. 

Na m.aléria publicada pelo Sr. Mozart de Oliveira. gravitam 
teses e raciocínios incompreensíveis, pois num carrossel de incoe
rências mostta, claramente, a antipatia que se tem entre seus pãres
ao sistema federal de controle dos recursos repassados pela União 
aos Estados, Municípios e Distrito Federal através do SUS. O que 
esse grupo objetiva., na verdade, é a generalização do descon·.role 
em relação aos recursos do SUS, o que facilita a prática de atos ilí~ 
citos e nocivos ao Erário, oriundo~ em grande parte, do processo 
de impunidade reinante, neste País. 

Por outro lado, não se pode imputar ao INA:MPS qualquer 
tipo de resistência à descentralização das ações de saúde, ou incri
miná-lo como "símbolo de ineficiência e da burocracia centtaliza
dora federal". O !NAMPS foi o único órgão do Ministério da 
Saúde que, de fato, promoveu a descentralização das ações em fa~ 
vor dos estados. DeiXou de ser órgão executor para ser fmanciador 
e controlador das ações de saúde, repassando suas Unidades de 
Saúde e cerca de 80 mil servidores a Estados e Municípios. 
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O Sistema Nactocal de Aud1tona... em momento aJgum. teve 
a pretensão de ser tomar sucessor do INAMPS. É prOSI_rica ta~ vin
culação, pois desde a sua criação o Sistema Médico de Saúde: (Lei 
n° 8.080 de 19.09.90) e regulamentado pelo Decreto n° 1.105/94, 
teve, neste último Diploma Legal, defmidas as suas atribuições de 
modo cristalino, como pode-se comprovar: 

"Art. 1° O SiStema Nacional de Auditoria- SNA, 
instituído pelo art. 6° da Lei D0 8.689, de 27 de julho de 
1993. tem como atribuições o acompanhamento, a fisca
lização, o controle e a avaliação técnico-cierifífica, i::óil
tábil, fuianceini e patrimonial das aÇões -e serviços de 
saúde. 

§ 1 o Ao SNA, no exercício de suas atribuições, in
cumbe acompanhar. fiscalizar, controlar a avaliar a apli
cação dos recursos da União repassados pelo Fundo 
Nacional de Saúde aos Estados, ao Disbito Federal, aos 
Municípios e às entidades prestadoras de serviços, para a 
implementação e o desenvolvimento do Sístema U nico 
de Saúde." 

Do texto legal, conclui-se que a fisca.liza.ção das ações de 
saúde não impede o desenvolvimento dos planos e das políticas de 
saúde nas esferas subnacionais de governo. Ao contráriO, são. an
tes de tudo. ferramentas de que dispõe o gestor público para. opor
tuna e tempestivamente. deter e corrigir atos ilegítimos e viciados 
em setor de governo onde as irregularidades não sanadas repre
sentam perdas reais sensíveis para -a população. 

A CP! do INAMPS-SUS, não teve, portanto; á intenÇão de 
contrariar a descentralização e regionalização das ações de saúde. 
A CP! constatou desntandos na aplicação do dinheiro público, em 
vários Estados e Municípios, baseando-se em fatos reais. Enfati
zou a importância de agilizar a implantação do Sistema Nacional 
de Auditoria de forma barmônica com seus coilgêneres nos Esta
dos e Municípios. 

Recentemente, o ex-Secretãrio de Saúde de São. Paulo -
Governo Fleury - solicitou medida judicial contra a União Fede
ral, através da Procuradoria daquele Estado, no sentido de levantar 
a inconstitucionalidade de que estaria sendo vítima a competência 
estadual na condução dos negócios do SUS, pol' interferência inde
vida do Sistema Nacional de Auditoria., · 

Em boa hora. o Dr. Hélio Pereira Dias, Consultor Juridico 
do Ministério da Saúde, contestou a referida medida judi~al. de
clarando de modo inequívoco que: 

''De lege data deve-se concluir que a transferência de recur
sos fmanceiros do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de 
Saúde dos Estados e dos Municípios não elide, nem inibe a com
petência do controle interno, a cargo da CISET, do controle exter
no a cargo do TCU nem do Sistema- Nacional _de A!lditoria 
instituído pela Lei n° 8.689/93, de 27-7·93. "'gulamentada pelo 
Decreto n~> 1.105/94 ou do controle interno e externo exercido pe
los Estados e Municípios." 

No exercício de suas funções operacionais, age; portanto, -o 
Sistema Nacional de Auditoria em perfeita harmonia com a norma 
legal preexistente. 

Mais uma vez, é preciso esclarecer que, a CPI do INAMPS
SUS não faz critica ao processo de descentralização das ações e 
serviços públicos de saúde, pois trata-se de preceito emanado 00 
texto constíOJcional. A critica que se raz é quanto à forma de con
duzir o processo, particulannente, em sua gestão e controle. 

Ainda, wbre o artigo do Sr. Mozart de Oliveira, causá espé' 
cie a sua declaração de que a simples transferência fundo a fundo 
dos recursos. possibilitando aos municípios a coodição de gestores 
do SUS, possa, num passe 'de mágica, resolver todos os problemas 

na área de saúde pública. 
___ Ora, isto é inconC:ebível, não se pode escapar do controle fe

deral sobre a aplicação dos recursos do SUS. Qualquer pretens8o 
neste sentido fere a legislação vigente, ficando esse comportamen
to sob suspeição, per motivoS óbvio.:.. 

A transferência de recursos, ab.avés do Si.st.!r.nJ Único de 
Saúde, fundo a fundo oo de que [nrma for.-se faz através de nego
ciação política entre a União e as t~sferns subnacíonais. Não ião re
ceitas compartilhadas, CO"':~ii.uc, onalmente, a não ser que se 
proponha mudança da Constituição. n.a <;eçãá da Repartição das 
Receitas Tributárias (art. 157 a 162). e se es[3.beleça que os recur· 
sos destinados a saúde pertencerr aes Es1ados. Distrito Ft>.deral e 
Municípios, a exemplo do que OCC!re- o F'.!ndo d~ Participa~'ào. 

Desse modo. coosidero oportuno reproduzir r...rte do relatório 
do TCU que subsidiou a CP! do lN/.MPSiSUS sobre este ponto: 

11A legislação infraconstitut·íónal pode até atribuir compe
tência subsidiária a Estados e Municípios. como gcstore$ do siste
ma (SUS), para disciplinarem as ativídades de fiscalização e 
controle nos âmbitos respectivos, mas jamais competência concor
rente ou substitutiva daquela prevista na Lei Superior.~• 

Entendo que é- da visão distorcida do Secretário-Executivo 
do_CONASEMS, a propósito de tudo isso, que podem emergir a 
OmisSão dos gestores, a manipulação política e_ até mesmo danosa 
dos recursos do si.Js, distorções de --ordem administrativa e, na 
execução das políticas de saúde, fraudes contra o Sistema. 

Quanto a forma de operacionalização do SNA, insisto em 
sua transferência para o Órgão Federal do Controle Interno. para. 
realmente. não se contamiha.r, pois--é sabido que, no ministério da 
Saúde, os Conselhos de Saúde tentam sempre impedir o livre fim· 
cionamento do SNA, havendo, inclusive, resistência, por parte de 
alguns dirigentes do Ministério da Saúde. com relação ao lrabalho 
dp SNA. sob a alegativa de um pretenso controle social. Não se 
sabe se isso é ingenuidade ou ingenuidade associada à má ré. 

Além do mais, outro aspecto favorável com_ a medida pro
posta é a economía qu-e se fará. evitando-se contratação de novOs 
audjtores de qu_e se ressente a Secretaria Federal de Conu-ole. título 
de esclarecimento~ os-"Su?ef~hÕmens", a que se referiU o Sr. Mo
zart de·Oliveira, Dão administrarão os recursos somente de Brasí
lia. Attl_almente, o Ministério da Saúde contra com pequenas 
estiUturas. em todo o País, dispondo de equipes multidisciplinares 
que podem acompanhar in loco o uso dos recursos federais. 

Desta forma, estou certo de que a vigilância constante sobre 
o empiiSo-dos reCursos públicos. n8. área de sã.úde,-Das três e-sFeras 
do governo, poderá ter um efeito pedagógico sobre os gestores e 
agentes públicos, resultando em benefícios reais para a ·popuhlção. 
É este o meu pensamento, foi esta a grande motivação da CPI do 
INAMPS/SUS e que tem íncomodado a muitos que se sentírain 
atingidos pelas ve~es lrazidas à tona, neste lrabalho parlamen-
tar-sério e obstinado. - - -~ -·- ~ .--

Ao fmalizar, destaco que. nesta semana. está sendo imple
mentado, embora com algum atraso, o inquérito-mãe, recomenda
do pela CPI à Polícia Federal -, estando o mesmo a cargo do 
Delegado Onézimo Souza, que centralizará todas as investigaÇões, 
em nível nacional, para que se p:>ssa ir a fundo na apuração das ir
regularidades e delitos praticados com recursos dos SUS. Esta é 
uma das principais conclusões da CPL Com esse trabalho da Polí
cia Federnl, muitos dos implicados com fraudes e outros atos lesi· 
vo~- ao etário baverão de prestar contas com a Justiça Federal, 
podendo até, quem sabe, ter bens seqüestrados e amargurar algum 
tempo na cadeia, pois -não se pode aceitar que o clima de impuni
dade, aqui já comentado, per.;ista. 

Estarei acompanhando de perto o tnt.balho da Polícia Fede
ral. O Dr. Onézimo Souza, não tenho dúvida, não medirá esforços ·-
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..no cumprimento de seu dever, mesmo tendo que conviver com os 
diversos problemas que impedem uma mais eficaz ação da Polícia 
Federal. Creio que o Ministro Adib Jatene terá. de sua parte, uma 
grande contribuição no processo de saneameDI.o do MinistériO da 
Saúde e na restaun.çio de uma relação, eticamente, confiável com 
os inúmeros prestadores de serviço. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presiden.,, S ... e Srs. Depu
tados. 

Obrigado. 

PF APURA ROMBO DE US$1,6 Bl NA SAÚDE 

CodiMeodes 

A Polícia Federal inicia am.mbã as investigações para apu
rar fraudes no valor de US$1,6 bilhão do Instituto Nacional de As
sistência MMica da Previdência Social (INAMPS). e Sistema 
Único de Saúde (SUS), com a instauração de Inquérito que será 
pre;idido pelo delegado Onézimo Souza. 

Será a maior investigação da história da PF depois do in
quérito sobre as atividades de Paulo César Farias. o PC, no Gover
noCollor. 

O inquérito-mãe, sediado em Brasília, coordenará os demais 
proccdimeniDS policiais que serão iristaurados em quase todos os 
Estados do País. 

A ação da PF se origina dos resultados obtidos pela Comis
são Parlamentar d,e Inquérito (CP!). relatada pelo Deputado Jack
san Pereira (PSDB - CE), que indicou centenas de pessoas por 
fraudes, além de três deputados federais eleitos e quatro ex-secre
tários de Saúde. 

Na próxima semana,-Jackson Pereira e o delegado Onézimo 
Souza farão um telato das fraudes ao Ministro da Saúde. Adib Ja-
"'ne. 

Como medida preliminar, o novo Ministro já suspendeu o 
pagamento do SUS a todos os hospitaiS -eD.iiOlvidos em iiTegulari
dades. 

Inquérito - "A CP! só aflorou o problema. A PF irá fun
do", disse Pereira. O relatório da CPI recomendou, a 17 de dezem
bro, a imediata instauração de inquérito policial. mas s6 no último 
dia 4 é que o d~tor-geral da PF, Coronel Wilson Romão, decidiu 
autorizJLr sua instaurã.ção. - -

As fraudes contra o sistema Inamps-SUS envolvem uma gi
gantesca ~ de cumplicidade entre funcionários do governo, do
nos de hospitais, médicos e os ex-secretários de Saúde Antônio 
Joaquim Araújo Filho (Maranhão), Benício Patente Sampaio 
(Piauí), Rosivaldo Queiroz Soates (Alagoas) e Victor Sadeck Fi
lho (Rondônia). 

Durante a CPI, o delegado Onézimo -investigou apenas os 
Estados do Ceará, Maranbão e Alagoas. Com a ampliação das dili
gências aos demais Estados, a previsão da PF é de que a verba. des
viada do lnamps-SUS possa chegar aos US$3 bilhões. 

Com as fraudes na concessão de aposentadoria do sistema, 
que segundo a CP! do INSS chegaram aos US$3 bilhões, o rombo 
coutra o setoc da saúde do País poderá atingir a cifra de US$6 bi
lhões. 

Até setembro de 1994, os gastos do governo com a Saúde 
foram de US$9.4 bilhões. 

DINHEIRO SUJO ELEGE BANCADA 
As investigações da PF atingirão em Cheio o corporativismo 

da ca"'goria médica. Até agora. 435 prolissiooais da área de saúde 
estão envolvidos com as fraudes. 

São médicos cadastrados no código 7 das Secretarias de 

Saúde, que prestavam serviços como autónomos para os hospitais 
e que foram responsáveis pelo teeebimeDIO ilegal de US$3.2 mi
lhões. 

O desvio de verbas do Inamps-SUS propiciou a· chamada 
Bancada do SUS·no Congresso Nacional: são os eleitos com re
cursos nas fraudes. 

O atraso na instauração do inquérito da PF beoeliciou ·os 
candidatos vitoriosos e já diplomados, que se valerão da imunida
de parlamenlar pam. não serem punidos. 

Investigações preliminares da PF indicam que pelo menos 
17 dos 42 deputados eleitos pelo Maranbão bancaram suas campa
abas com dinheiro ilegal. 

No geral, mais de 40 deputados fedemis estariam envolvi
dos nas fraudes. 

- A CPl do. ~ps indicou três -deles, todOs ligados à ârea de 
saúde em seus Çstados. São_ eles Anlônio Joaquim Araújo Filho 
(PFL - MA). Roland Lavigue (PL - BA) e Talvaue Luiz Albu
querque (PP- AL). e'"' o mais votado DO Estado. 

A PF investigará também o caso Júlio Pereira da Silva, as
sassinado a golpes de peixeira em 1992, quando apu:rava denúncia 
de in'egularidades na.: compra de medicamentos e material para a 
entidade. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Coocedo a 
palaVTa ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-Mf. Pronuncia o seguiine 
discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, todos sabem, 
nesta. Casa, que a conslrução civil desempenha uin importante pa
pel na economia e na sociedade. Essa atividade é a que oferece 
maior número de empregos em relação ao capital investido. É, 
também, a que emprega o maior número de trabalhadores não qua
lificados, cen:a de 47 por cento, e concede oportunidades a que 
homens e mulheres tenham acesso a treinamento profissional e de
senvolvimento pessoal. 

Na maioria das vezes, a construção civil oferece o pri
meiro emprego a esse trabalhador. É ali que ele conhece as roti
nas de produção, as questões previdenciárias e-Sãlariais. Alguns 
empregadores, m<XIemamente, estão construindo, em seus can
teiros de obra, salas de aula para alfabetização de adultos. Além 
do emprego ao trabalhador não-qualificado, essa atividade con
cede oportunidades a engenheiros, arquitetos, economistas, mé
dicos. psicólogos. administradores, contadores e assistentes 
sociais. 

Empresas que produzem címento, tijolos, esquadri.as, a21de
jos,_ f6mUci, cerâmicas., louças, metais, elevadores, máquinas, 
equipamentos estão entrelaçadas no esforço da construção civiL 
Hoje. esse setor da sociedade rosca desenvolver-se ainda mais e já 
alcança a informáticã- e aS tecnologias mais avançadas através dos 
chamados prédios inteligentes. Quero dizer com isso, Sr. Presiden
te, sn e Srs. Senadores. que a construção civil tem uina caracte
tisiici. diferente de ourras atividades económicas. Ela gera 
oportunidades para diversos tipos de trabalhador e produz empre
gos numa série enorme de ativídades paralelas. 

Apesar de todo o seu potencial, a construção civil vive um 
longo periodo de deptessão DO Brasil pela falta de obras públicas e 
a sensível redução das consbUções executadas para a economia 
privada, onde predomina o mercado imobiliário, inclusive o de ca
sas populares. Os dados de que disponho retratam a situação no 
mercado do Rio de Janeiro- Para que Vossas Excelências tenham 
noção da queda brutal verificada no setor, cito os dados do artigo 
de Clara Steinberg, publicados na Revista da Associação Comer
cial do Rio de Janeiro: em 1982, houve 14.238 Iançamentos de 
imóveis residenciais naquele estado. Em 1992, os lançamentos ai- _ 
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cançaram somente 4.278 novas unidau ...... 1,..., <U.OU .)>vgutme, 1993, 
o número dobrou. chegou a 8.598, mas, ainda assim, era muito in
ferior ao conseguido onze anos atrás. 

Nos últimos quinze anos, a média de lançamentos de novos 
imóveis é sensivelmente decrescente. O setot: d,~ __ imóveis co
merciais enfrentou, na década passada, periodos muifo fracos. 
Em 1993, aquele segmento conheceu alguma expansão, quao
d_o foram ofertados mais imóveis que nos cincó anos anteriores. 
Mesmo assim. a redução no ritmo de construção assusta, por
que desestrutura o setor, provoca desemprego e gera instabili
dade em todas as indústrias que trabalham em paralelo com a 
construção civil. 

Os parâmetros_ utilizados para a avaliação da atividade imo
biliária são três: o de metros quadrados de obras licenciadas, o de 
metros quadrados por habite-se concedido e o que contabilil.a o 
número de unidade ofertadas. Dados da Fundação Getúlio Vargas 
indicam que no periodo 84/83 a -tãxa de licenciamento foi -de -
56.4%. A -de lançamentos foi de -58,04%, que correspondem a 
uma taxa de habite· se de-52.85% no período 85/84. 

As conseqüências advindas dessa recessão focam quase li· 
neares. O desemprego cresceu e os salários não acompanharam os 
índices Ca inflação. Outro resultado desse problema foi que a taxa 
de inadimplência do Sistema Financeíro de Habitação se elevoo e 
o Governo Federal foi obrigado a reduzir os financiamentos e a in· 
terferir para subsidiar a correção mone[ária da classe média. Ao 
agir dessa maneira, o Governo destruiu um patrimõnio que, em 
vinte anos. foi capaz- de construir residências- para: m;ris de vinte 
milhões de pessoas. 

Vejam, Sr. Presídente, Sr"s e Srs. Senadores, o que a reces· 
são provocou no Brasil. E peço a atenção de Vossas Excelências 
para o fato de que. apesar de suas distorções e evenruais proble· 
mas, o Sistema Financeiro de Habitação foi capaz de construir, 
dentro do Brasil, um país das dimensões da Argentina. Ou, de ou
tra forma. construiu residências para sete países do tamanho do 
Uruguai. As dimensões do problema da casa própria em nosso 
País são tão gigantescos. que um plano frã.casSado con~ruiu e-en
tregou imóveis para mais de 20 milhões de pessoas! E dificil, se 
não for impossível. encontrar um fraçasso tão bem sucedfciO em 
qualquer outro lugar do mundo! · 

A extinção do Banco Nacional de Habitação, em 1986, e 
a entrega de suas atribuições à Caixa Ecooôm.ica Federal, na 
época sem recursos e sem normas de conduta estabelecidas, 
constituiu o fim do Sistema Financeiro de HaQJ!ftção. O seg. 
menta da população mais prejudicado foi O das casas popula
res. que foi colocado à margem. As casas populares deixaram 
de ser construídas. O Brasil retomou ao tempo em que constru
ção popular dependia do esforço do prefeito ou da iniCiativa de 
pessoas ou grupo.~. A construção de casas populares voltou .. o 
capítulo da assistência social. 

O empobrecimento da classe média e a recessão dos anos 
80, que impediu a concessão de financiamentos de médio e lon
go prazos. geraram uma crise sem precedentes na indústria da 
construção civil. Sua atividade se reduziu de maneira i.mpres· 
sionante. Mas, em contrapartida, o déficit habitacional cresceu. 
A população das cidades continuou a se elevar, embora em rit· 
mo menor. As conseqüências dessa desesuuturação da econo· 
mia estão à vista de todos: favelização desenfreada, moradia 
debaixo de pontes e nas ruas e avenidas das principais cidades 
brasileiras. 

A marginalidade e a criminalidade encontraram, neste cená
rio. o campo propício para se _desenvolver. Sem renda. sei:n empre· 
go, sem residência. o homem se toma, naturalmente, um margina]. 

O processo recessivo pruvçcou eSsa· sitüação etn várias grandes ci
dades brasileiras .. A única reação ocorreu por conta da iniciativa de 
empresas privadas. A partir de 1993, ela passou a oferecer aparta· 
mentes menores e fmanciamentos diretos, de longo prazo, em até 
cem meses. Esse é..o único dado jX)sitivo no cenário do desastre da 
cOostitição civil brasileira. Os índices de oferta de novos iri16Veis 
voltaram a subir, mas ainda permanecem muito longe do que fo. 
ram na década de setenta.. 

Essa tentativa responde à situação de emergência exiStente, 
mas a verdade é que a empresa privada não tem o capital necessá
rio parn. promover fmanciamentos em larga escala. Portanto, as ini· 
ciativas -se reStriri.gem a grupOs redi.Jiidos. necessariamente de 
imóveis de custo elevado para o consumidor com maior renda. De 
novo, o segmento de casas populares e o brasileiro desassistido 
continUam à margeni dO processo econômico. Essa é a realidade -
provoCada:- pela recessão e pelo abandono das políticas oficiais 
que regiam a construção civil no Brasil. 

A construção civil tem relevante participação no produto in· 
temo brasileiro. Na década de setenta chegou a constituir nove -por 
centO do Pffi. Hoje anda ao redor de 5%. Caíil pàra a: metade! O 
mercado imobiliário plOVimenta, além dos empregos oferecidos na 
indústria da cons_trução civil. áreas fmanceiras~ setores de vendas, 
corretagens. publicidade, advocacia, entre outros. Todos estes seg· 
mentos foram afetados pela redução das atividades. 

Mas, para além disso, Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. Senado
res, o homem procura a sua casa desde os primórdios. No início 
era a caverna, hoje é a residência de madeira, tijolo e ferro que 
protege a família e se torna referência para toda uma vida. É 
ali, através dos investimentos do Estado, que ele recebe sanea· 
mento básico, água tratada, luz, telefone e demais serviços pú
blicos. Tudo decorre. tudo é conseqüência da construção civil. 
Sem novos imóveis, não há expansão das redes de luz e telefo
ne e também não haverá novos clientes para as indústrias des· 
ses outros segmentos. 

A construção civil, em verdade, influi em todas as áreas. 
Todos os setores da atividade humana precisam de um local prote
gido e seguro para existir. Fábricas, escolas, portos ou hospitais: 
necessitam do tijolo, do cimento, do ferro e da mã~de..obra para 
ii:ricíar suas atiVidades. Não é possível. nem razoável que· o Brasil 
retome a época onde a construção derivava do desejo de um único 
administrador. Não se pode compactuar com o fato de que a cons· 
trução de imóveis deixe de ser uma atividade econômica para se 
transformar em gesto de clientelismo explícito. 

É fundamental e indispensável que o Brasil reative o setor 
da construção civil. É preciso encarar de frente os problemas e um 
deles, visível até para os olhos menos sensíveis, é o do homem que 
está morando sob pontes. viadutos ou debaixo das escadas de pre. 
dios. Além disso, como já vimos, a construÇão civil oferece em· 
pregos nos mais variados níveis e provoca a ieativação de outros 
segmentos da economia. 

Os meCãnismos existem. A aplicação da poupança na cons
trução de imóveis é o sistema adotado em diversos países. Em ver· 
dade. a questão brasileira depende exclusivamente da vontade 
politica. E urgente reativar a construção civil. A resposta virá de 
maneira rápida e inciSiva. Menos gente nas ruas. mais empregos 
para trabalhadores. qualificados ou não, e queda dos índices de 
marginalidade. O Brasil se especializou em perder tempo. Mas. 
agora, é chegado o momento de agir, de construir o futuro melhor 
para nossos sucessores no s6cu.lo XXL 

Muito obrigado, Sr. Ptesidenle. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 
havendo a tratar. a Presidência vai encerrar os trabalhos, designan· 
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do para a sessão ordinária de amannã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLA T\V9_N" 48, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 48, de 1993 (n" 264'93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão soneira em freqüência modulada 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello, em substituição à COn:iissão ae Educação: 

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

mentos concernentes à proposição. 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vlll, do RegimentOhl..,mo) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 49, de 1993 (n" 273/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Litoral Ltda. para explorar 
serviço de radiodi.(usão sonora em freqüência Iiiódulada na Cidade 
de Osório, Es1ado do Rio Grande do Sul,..,ndo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis-
são de Educação. _ 

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

- zo pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia-. nOS tenD.às do --
art. 375, Vlll, do Regimento ln"'mo) 

Votação, em turno único. do Projeto-de Decreto Legislativo 
n" 50, de 1993 (ti"277/93, na Câmara dos Deputados), que apmva 
o ato que renova a outorga deferida ao Sistema Nova Era de Co
municação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Borrazópolis, Eslado do Paraná, ~do 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Senador 
José Eduardo. em substituição à Comissão de Educação. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento ln"'mo) 

Votação, em turno únicó, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 52, de l993 (ri" 246193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na Cidade de Santa Helena. Estado do Paraná.. tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitui-
'io à Comissão de Educação: -

-1° prouunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso Ç~o. 

pela regu ·aridade dos atos e procedimentos concernentes à propo-

sição. 
5 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art;;J75, Vlll, do Regimento ln"'mo) 
Votação, em rumo único, do Pmjeto de Decreto legislativo 

n" 55, de 1993 (n" 267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato qUe renova a concessão OutOrgada à Paquetá Empreendimen
tos Uda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na Cidade de Florimo. Estado do Piauí. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à ComísSio de Educação. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n"7, de 1994 (n"308/93, na Câmara dos Depulados), que aprova o 
ato que renova a ootorga deferida à Rádio CUltura de Timbó Ltda.. 
para exp1otar serviço de radicxlifusão sonora em onda média na ci
dade de Timbó, Eslado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: .Senador 
Meiia Filho, em substituição à Comissão de Educação. 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento ln"'mo) 

Votação. em rumo único; do Projeto de Decreto Legislativo 
n"9;de 1994 (n" 301/93, na Câmara dos Depulados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são) na Cidade de Santarém, Estado do Paiá, tendo 

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

8 
- PRÇJJETO DE DECRETO LEGISLàTIVO N" 10, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, vm:do Regimento ln"'mo) . 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 10, de 1994 (n" 297/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
executar serviço de radiodifusão sonota em freqüência modulada, 
com fw exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

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

- r> pronunciamento: Relator: Senador João França, favo
rável ao projeto; 

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

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 

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

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto legislativo 
n" 11, de 1994 (n" 265/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à S.A. Rádio Verdes Ma
res, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüênda 
modulada na Cidade de Fortaleza, Eslado do Ceará,..,ndo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Senador 
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Dirceu Carneiro, em substiOJição à Comissão de Educação. 
10 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 
(Incluído em Otdem do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Intemo) 
Votaçio. em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n"l2, de 1994 (n• 319/93, na amara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundaçio CUltural Cruzeiro do Sul 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade do Sorocaba, Estado do São Paulo, tendo 

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

- 1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- zo pronundamcoto: pela regularidade dos atos e procedi-

mentos concemeotes a. prop:ts.ição. 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 

(Jncluido em Otdem do Dia nos termos do-
. art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votaçio, em turno único, do Projeto do Decreto Legislativo 
n• 18, de 1994 (n• 252/93, na amara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada .\ Rádio Amguaia Uda. 
para explota.r setVÍÇO de mdiodifusio sooora em onda média na 
Cidade do Araguaina, Estado do Tocantins, tendo 

Pltrecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituiçio à Comissão do Educação. 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(Jnclu!do em Ordem do Dia, nos termós dO 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votaçio. em rumo único, do Projeto de Doemo Legislativo 
n• 19, de 1994 (n" 254'93, na amara dos Deputados), que aprova 
o ato que teoova a concessão outorgada à TV Toomtins Lida. para 
explomr serviço de radiodifusão do sons e imagens (televisão) na 
Cidade do Anápolis, Esaado de Geiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Carlos Patrocínio, em substituiçio à Comíssiió do Educação. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 

(Em tegime do urgência, nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Intemo) 

Votação, cm turno único, do ProjetO do Decreto Legislativo 
n• 23, de 1994 (n• 327/93, na amara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessio outorgada à Rádio Montanhês de 
Botelhos Ltda. para explonr sexviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidado do Botelbos, Estado do Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Heorique Almeida, em substiblição à Comissão"de Educação. 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 

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

Votação. em bll'Oo único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 24, de 1994 (n• 328/93, na amara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundaçio de Ensino Superior do 
V ale do Sapucai pua exerutar serviço de radiodifusão sonora em 
freqUência modulada. com fms exclusivamente educativos, na ci
dade do Pouso Alegre. Esaado de Minas Gerais, tendo 

Pam:er favoráveL proferido em Plenário, Relatoc: Senador 

Lucidio Portella, em substituição ã Comissão de Educação. 
IS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 62, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art': 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em rumo único, do Projeto de DecrelD Legislati
vo n• 62, de 1993 (n• 268/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Vila Real Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Cuiabol, Estado do Mato Grosso. (De· 
pendendo de parecer da Comissão de Educação) 

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 64, DE 1993 

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

Discussão, eri1 turiio único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 64, de 1993 (n• 275/93, na amara dos Deputados). que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Emissora Paranaense S/ A para explorar serviço de radiodifusão de 
sons c ituagcns (televisão), na Cidade de Londrina, Estado do Pa· 
raná. (Dependendo do pateeer da Comissão de Educação) 

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 69, DE 1993 

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

Discussão, em tllmo único; do l>rõjeto de Decreto Legislati
vo n• 69, de 1993 (n• 313/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mariana Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora eril freqUência modulada 
na cidade do Mariana, Estado do Minas Gerais. Tendo de parecer 
da Comissão de Educação) 

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 8, DE 1994 

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

bisc:ussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislatiw 
VO n• 8, de 1994 (n"303/93: na amara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a petm:issão outorgada à Rádio Cultura de 
Paulo Afonso Ltda., para explorar serviço do radiodifusão sonora 
em frcqüência modulada na cidade de Paulo Afonso, Estado da 
Bahia (Dependendo de patecer da Comissão do Educação) 

19 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 20, DE 1994 

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

Discussão, em tumo úniC<?. dO Projeto de DecrelD Legislati
vo n• 20, de 1994 (n• 266/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Nova Teira 
de Radiodifusão Ltda., atua!mcnte denominada Rede Fênix do Co
municação Ltda.. para explorar setViço de radic:xlifusão sonora. em 
freqüência morlulada na Cídade do São José dos Pinhais, Estado 
do Par.má. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1994 

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

DisCussão, em tumo único. do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 21, de 1994 (n" 292/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão da FM Rádio Independente 
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de Arcoverde Ltoa., para explorar servii.JO ae IDdiodifusio sonora 
em freqüência modulada na Cidade de Arcovetde, Estado de Per
nambuco. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 26, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375. Vlll, pamgrafo único, do Regimenro Interno) 

DisaJssão, ·em tumo único, do Projeto de Decrero Legislati
vo n• 26. de 1994 (n• 344/93, na Câmara dos Depuwlos). que 
aprova o ato que outorga pennissão à Rádio Campos Dourados 
FM Ltda. pam explorar serviço de radiodifusão sonora em fre.. 
qüência modulada na Cidade de Medianeira, Estado do Paraná. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

22 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 39, DE 1994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de DecreiD Legislati
vo n• 39, de 1994 (n• 296193, na Climara dos Depuwlos), que 
aprovo o ato que outorga permissão ii Rádio Sena Negra FM 
Ltda.. pam explorar serviço de radiodifusão sanam em freqüência 
modulada ·na Cidàde de Alterosa, Estado de Minas Gerais. (De
pendendo de parocer da Comissão de Educação.) 

23 
PROJETO DE.DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1994 

(Incluído em Otdem do Dia nos tmnos do· . 
art. 336, ''b", do RegimentO Interno) 

Votação, em turno único, do ProjeiD de Decreto Legislativo 
n• 45. de 1994 (n• 22'2/92, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo brtográfico da Ungua Portuguesa, assinado em 
Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relatoc: Senador 
Josapbal Marinho, em substituição ii Comissão de Rdações Exte-
riores e Defesa NadonaL , 

24 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI 

DO SENADO N" 179, DE 1990 
(Em regime de urgência, nçs termos do 

art. 336, "b", do Regim.Cillo Interno) 
Votação, em rumo único, do Substitutivo da CAmara ao 

Projero de Lei do Senado n• 179, de 1990 (n• 202/91, naquela 
Casa). de autocia do Senadoc Fernando Henrique Cai-doso, que dis
põe sobre o regime de prestação de serviços públicos pela iniciati
va privada. previsto no art. 175 da Constituição, e regula a 
concessão de obra pública, tendo 

- Parecer proferido em Pleuário, Relator: Senador José Fo
gaça. em substituição às Comissões de Constituição, Justiça c 
Cidadania e de Assuntos Econômioos, favorável ao Substitutivo 
da Câmara., com requerimentos que apresenta. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Serviços de In
fra-Estrutura.) 

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 117, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 336, "b", do Regimento lntemo) 

Discussão, em tumo únicO, do Projeto de Lei da Câmara n° 
117, de 1994 (n• 4.151193. na Casa de origem~ que altera disposi
tivos do Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967. ~nd
endo de pareceres das ComisSões de Assuntos SoclaB e de 

~>ervi9>• de Infra-Estrutura.) 
26 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 90. DE 1994 
-COMPLEMENTAR 

(Eni: regime de urgência. nos termos do 
art. 336, ''b", do Regimento Interno) 

Disrossio, em tumo único, do Projeto de Lei do Senado n° 
90. e 1994-Complementar, de auroria do Senador Ney Maranhão, 
que acrescenta dispositivo ao Código Eleitoral a fim de pmnitir a 
açio rescisória em casos de inelegibilidade. (Dependendo de pare
cer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

27 
OFÍCIO N•S/72, DE Í994 

(Em Iegime de urgência, nos termos do 
art. 336, ''b", do Regimento lntemo) 

Oficio n• Sn2, de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
Central. encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFf -SP, desti
nadas à liquidação ~ precatórios judiciais. (Dependendo de pare
cer da Comissio de Assuntos Econômicos.) 

28 
OFÍCIO N" S/76, DE 1994 

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

Oficio n° sn6, de 1994. alravés do qual o Presidente do 
Banco Cen1Ial do Brasil encaminha ao Senado Federal solicitação 
do Governo do Estado de Minas Gerais para emissão de Leiias Fi
nanceiras do Tesouro daquele Estado. destinadas ao giro de sua di
vida mobilituia, vencível no 1° semestre de 1995. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Eounômlcos.) 

29 
OFÍCIO N" S/83, DE 1994 

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

Oficio n• S/83, de 1994, alravés do qual o Presidente do 
Banco Central do Brasil encaminha ao Senado Federal solicitação 

-do Governo do Estado de São Paulo para emissão de Letras Finan
ceiras do Tesouro daquele Estado, destinadas ao giro de sua dívida 
mobiliáiia, vencível no 1° semestre de 1995. (Dependendo de pa.
:recer da Comissão de Assunt05 Ecooôm.icos.) 

30 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 122. DE 1993 

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

(Tramitando em oonj.JD.to como Projeto de 
Resolução n• 94, de 1994) 

Disrussão, em rumo único, do Projeto de Resolução D0 122, 
de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a ComiS
são de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres das Co
missões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora.) 

31 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 94, DE 1994 

(Em regime- de urgência nos tennos do 
art. 336, "c". do Regimento Interno) 

(framitando em conjunto com o Projeto de 
Resoluçãon• 122,de 1993) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Resolução n° 94, 
de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge, que altera o Regi-
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meDlo Intemo do Senado Federal transformando a Comissão de 
Educação em Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. (De

. pendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e Diretora.) 

32 

PROJETO DELE! DA CÂMARA N" 13, DE 1991 
COMPLEMENTAR 

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da_ Ç~_ n~ 
13, de 1991-Complementar (n" 223/90·Complementar, oa Casa de 
origem), que regulamenta o§ 2" do art. 171 da Constituição Fede
ral. dispondo sobre a edição e o processo legislativo das medidas 
provisórias previstas lio ·art. 62, da Constituição Federal, e dá ou
tras providências. tendo 

-Pareceres, sob n"s 49 e 88, de 1991, da Comissão · 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1° pronuncia· 
meato: favorável ao Projeto, com as Emendas de n°s I a 4- CCJ. 
que apresenta; 2° pronunciamento: contrário às Emendas de n% 5 
a 17, de Plenário. 

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 125,'DE 1991 

-COMPLEMENTAR . 
(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 

art. 172. L do Regimento Interno) 

Votação, em- rumo único, do Projeto de Lei da C~ n° 
125, de 1991-Complementar (n• 60/89-Complementar, oa Casa de 
origem), que disciplina os limites das despesas com o funcionalis
mo público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo 

-Pareceres, proferidos em Plenário, em substiwição-à Co
missão de Assuntos Econômicos, Relator. Senador Meira Filho, 1° 
pronunciamento: favorável ao Projeto; 2° pronunciamento: fa
vorável à emenda de Plenário. (Dependendo de parecer sobre as 
emendas apresentadas perante a Comissão.) 

34 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 27, DE 199 

!.COMPLEMENTAR 

Votação. em turno ónico. do Projeto de ~i do Senado n° 
27, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o § 3° do art. 192 da Constituição Federal. 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos. e dá outras 
providências, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário. Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substítuição à Comissão de A$Suptos Econô-
micos. 

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 151, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art.l72, L do Regimento Interno) 

Discussão. em turno 6nico, do Projeto de Lei da Câmara n° 
151, de 1992 (n" 1.002, na Casa de origem), que dispõe .Obre a ex
tinção da contrib.Jição sindical a que se referem os arts. 578 a 591 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo IJecmo.Lei 
D

0 5.452. de 1° de maio de 1943 e dá auras providências, tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator. Senador Eduardo 
Suplicy, f3vorável ao Projeto; com Emendas n% 1 e 2, que apre
senta, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. (Depend
endo de parecer sobre a Emenda n° 3, de Plenário.) 

36 
PROJETO DELE! DO SENADO N"232.DE 1991 

(Incluído em Otdem do Dia nos termos âo 
art. 254, parágrafo único, do Regimento Imemo) 

:Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei do Senado n° 
232, de 1991. de autoria do Senador Jutahy Magalliãe~ que autori· 
za o Poder Executivo a defmir as terras indispensáveis à preserva
ção ambiental. integrantes dos bens da União e dos Estados, na 
forma do art. 23, VI e VIL combinado com o art. 24, VL da Cons
tituição Federal. tiDdo 

Parecer contrário. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ronan Tito, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

37 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" I!, DE 1994 

·CO!'ill'LEMENTAR 

Discussão. em turno único, do Projeto de _Lei do Senado D0 

11, de 1994-Complementar, de autoria do Senador Marco Maciel, 
que dispõe sobre fontes de rerurnos do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social - F AS, e dá 01..1cU35 providências. tendo 

Parecer sob_n° 227, de 1994, da Comissão de 
- Assuntos Econôm:icos, favorável ao Projeto com Emen

das n% I e 2-CAE, que apresenta. 

38 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 73, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termOs do 
art. 172, L do Regimento Interno) 

De autoria do Secador Jutaby Mag~lhães, que dispõe sobre 
isenção do imposto de renda para bolsas dC estudo de n:lédicos-re
sidentes e remuneração de esb.ldantes em estágio para complemen
tação de estudos universitários. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Está encerra
da a·seSsão. 

(Levanta-se a sesSão às l8h/4min.) 
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Ata da 263 Sessão, em 12 de janeiro de 1995 
11 • Sessão Legislativa Extraordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs: Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Nabor Júnior e Ronaldo Aragão 

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

Affonso Camargo- Alexandre Costa- Beni V eras- Carlos 
Lyra - César Dias - Chagas Rodrigues - Coutinho Jorge - Dario 
Pereira - Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares -
Epitácio Cafeteira- Espiridião Amin- Eva Blay- Flaviano Melo 
- Francisco Rollemberg -Gilberto Miranda- Henrique Almeida
Humbeno Lucena- Irapuan Costa Júnior- Jacques _Silva- Jarbas 
Passarinho- João Calmon- João França- Joaquim Beato- Jo
saphat Marinho -José Alves - José Pedro- José Richa- Júlio 
Câmpos - J únia Marise - Lourival Baptista - Magno Bacelar -
Mansucto de Lavor- Marco Lúcio_-_Mrirluce Pinto- Mauro Be
nevides- Meira Filho- Nabor Júnior- Ney Suassuna- Pedro Si
mon - Ronaldo Aragão - Teotonio Vilela Filho - Valmir 
Campelo, 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Havenqo número 
regimental. declaro abena a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciiffios no-ssos trabalhos. 

O Sr, }0 Secrerário procederá à leitur~ ~o Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
MENSAGEM N" II, DE 1995 

(N" 54, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, _ 
De conformidade com o art. 84, inciso VU. da Constituição 

Federal. e com o disposto no art._ IS. inciso i, e nos arts. 56 e 58, 
do Regulamento aprovado pelo Decreto n" 93.325. de 1 o de ouru
bro de 1986. no art. 39. inciso I. alínea a. e no art. 40 do Anexo I 
ao Decreto no 99_.518~- de I O de outubro de 1990, sUbmeto à apre
ciação de Vossas Excelências a escolha. que desejo fazer. do Se· 
nhor AFFONSO CELSO ~DE OURO-PRETO. Mirustro de 
Primeira Classe. da Carreira de Diplomata. para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República da Áustria. 

Os méritos do Embaixador Affonso Celso_ de Ouro-Preto, 
ciue me induziram a escolhê-lo- para o desempenho dessa elevada 

função. constam da anexa informação do Ministé!io das Relações 
Exteriores. 

Brasília. 11 de janeiro de 1995. - Fernando Henrique 
Canloso. 

INFORJI,IAÇÃO 
Curriculum~Vitae 

EMBAIXADOR AFFONSO CELSO DE OlJ!!.O-PRETO 
Rio de Janeiro/RJ, 29 de julho de 1938. 
Filho de Carlos Celso de Ouro-Preto e Maria de Ouro~ Preto. 
Instituto de Estudos Políticos de Paris, 19_~6/59. 
CPCD, IRBr. CAE 
(CAE), IRBr, 1980. II Curso de Treinamento e Aperfeiçoa· 

menta para Chefes de Setores de Promoção Comercial. 
Escola Superior de Guerra, ESG. 

--- - Terceiro-Secretário, 7 di nOvembro de 1963. -
Segundo-Secretário, merecimento, 1 o de janeiro de 1967. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 30 de março de 1973. _ 
Conselheiro, merecimento, lo de maio de 1976. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 23 de janeiro de 

1980. 
Ministro de Primeira Classe, IS de dezembro de 1988. 
Assistente do Chefe da Divisão da Europa Oriental. 1%3, 
Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos da Eu-

ropa Oriental e Ásia, 1963. - ---
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1964/65. 
Assistente do Chefe da Divisão da Ásia e Oceania. 1973. 
Assistente do Chefe da Divisão da África, 1974n6. 
Chefe da DivisãO da África li, -1979/83. 
Chefe. substituto. do Depanamemo da África. 1983. 
Secretário de Relações com o Congresso, 1988/90. 
Chefe do Gabinete do Ministro de Estado, 1993/95. 
Washirigton, Terceiro-Secá:t.ário, 1966/67. 
Washington, Segundo- Secretário, 1967nO. 
Chicago. Encarregado, 1969. 
Viena, Segundo-Secretário, l970n3. 
Bissau. Primeiro-Secretário. 1973. 
Luanda. EncarrC::gadO--de-Negócios, a.i., 1976. 
Geriebra. Conselheiro, 1977n9. 
Genebra. Encarregado de Negócios. a.i., 1979. 
Cabo Verde. Encarregado de Negócios, a.i .. 1981. 
Bissau, Embaixador, 1983/86, 
Estocolmo. Embaixador. 1990/92. 

II Reunião do Parlamento Latino-Americano, Lima. 1965 
( observ.ador). 

"National Foreign Trade Council", New York, 1968 (obser
vador). 

Conferência Internacional Especial da ONDI. VieDa. 1971 
(assessor). 

VI Sessão da Junta do Desenvolvirpento da ONDI, Viena. 
197:! (delegado). _ 

Conferência Diplomáôca sobre Propriedade Industrial, Vie~ 
na. 1973 (delegado). 

Vni Sessão da Junta de Desenvolvimento çia ONDI, Viena. 
1973 (delegado). 

Missão Especial para representar o Governo brasileiro nas 
exéquiaS solenes do Presidente do Movimento Popular de Liberta
ção de Angola. Doutor Antônio Agostinho Neto. 1979 (membrof 

Comissão Mista Brasil·Guiné-Bissau 1979 (membro). 
Comis!:ião Mista Brasil-Cabo Verde, 1979 (membro). 
Integrou a Corititiva do Ministro Guerreiro à África Austral. 

1980. 
II Conferência para a -Coordenação do Desenvolvimento da 

África Austral. Maputo. 1980 (delegado). 

I Reunião da Comissão Mista Permanente Brasil-Moçambi
que para a Cooperação_ Econômica. Técnica e Cienn1ica, Maputo. 
1982 (delegado). 
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Conferência Têciiicii SObre a Institucionalização do Parla
mento Latino-Americano. Cartagena de Índias, 1987 (chefe da de
legação). 

Ordem do Rio Branco. Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar. Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial, Brasil. 
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, de janeiro de 

1995.- Kywal de Oliveira, Chefe. substituto, do Depanamento 
do Serviço Exterior. 

(À Comissão de Relações Exteriores_ e Defesa Na
cional.) 

MENSAGEM N" 12, DE 1995 
(N° 55, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal. 
De conformidade com o art 84. inciso Vll, da Constituição 

Federal, e com o disposto no art. 18. inciso I. e nos arts. 56 e 58_do 
Regulamento aprovado pelo Decreto no 93.325. de 1° de outubro 
de 1986, no art. 39. inciso I, alínea a, e no art .. 40 do Anexo I ao 
Decreto no 99.578, de 10 de outubro de 1990, submeto~à-apli"Cía
ção de Vossas Excelências a escolha. que desejo fazer, so Senhor 
JOSÉ VIEGAS. FILHO, Ministro de Primeira Class_e, da Carreira 
de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
ao Reino da Dinamarca. 

Os méritos~ do Embaixador José Viegas Filho, que me induw 
ziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, cons
tam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília. 11 de janeiro de 1995. - Fernando Henrique 
Cardoso 

INFORMAÇÃO 

Curriculwn Vitae 

!eira 

Embaixador JOSÉ VIEGAS FILHO 
Campo Grande/MS, 14 de outubro de 1942. 
Filho de José Viegas e Dirce Bastos Viegas. 
CPCD. IRBr. ACE, IRBr. 
Professor do Instituto Rio Branco- Política Externa Bras i-

Contemporânea, 1982/83. 
Terceiro-Secretário, 15 de fevereiro de 1966. 
Segundo-Secretário. merecimento, 1" de janeiro de 1969. 
Primeiro-Sectário, merecimento. I" de setembro de 1975. 
Conselheiro, merecimento, 21 de junho de 1979. 
Ministro de Segunda Classe. merecimento. 22 de dezembro 

de 1982. 

Ministro de Primeira Classe, merecimento, 25 de junho de 
1992. 

Assistente do Chefe do Departamento de Assuntos Jurídi
cos, 1966/67. 

Assistente do Secretário-Geral-AdjuntO para Assuntos Eco-
nômicos, 1969. 

Assessor do Chefe do Departamento Econômico, l97&n9. 
Assessor do Ministro de Estado. 1979/84. 
Secretário. substituto, da Secretaria de Assuntos Políticos e 

Econômícos da Área Internacional Bilateral (SEB}, 1981/84. 
Membro da Equipe de Planejarnento Político do Itamaraty. 

1979/84. 

Chefe da Equipe de Planejamento Poütico do ltamaraty, 
1990/91. 

Chefe do Departamento de Organismos Internacionais. 
1991/92. . 

New York. Cônsul~ Adjunto. 1968/73. 
Santiago, Segundo-Secretário, 1973/75. 
Santiago. Primeiro-Secretário, 1975n8. 
Roma, Encarregado de Negócios, a .i., 1984185. 
Paris, Ministro Conselheiro, 1985/86. 
Paris, Encarregado de Negócios, a.i., 1985/86. 

_ _Ha_vana. Ministro Conselheiro. 1986/91. 
Havana, Encarregado de Negócios, a.i., 1987/88/89/90.-
II Sessão de Comitê de Produtos de Base. da Conferência 

da UNCfAD, Genebra, 1967 (membro). · 
V Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvimento. UNC

T AD, Genebra, 1967 (membro). 
II Conferência da UNCf AD, Nova Delhi, 1968 (membro). 
XI Assembléia da Aliança de Produtores de Cacau, Salva

dor, 1968 (membro). 
IV Sessão do Comitê de Produtos de Base, UNCT AD, Ge

.nctlra. I %9 (membro). 
XXVfl Assembléia Geral da ONU, New York, 1972 (mem-

bro). 
Reunião de Peritos de Transportes e Obras Públicas do 

Cone Sul. 
Arica, Chile, 1975 (delegado). 
Seminário da CEPAL sobre as negociações comerciais do 

GATI. 
Santiago, 1975 (representante). 
XXXV a XXXVII Sessões da Assembléia Geral da ONU, 

New York. 1980/81/82 (r:nembro). 
Grupo de Trabalho sobre Cooperação Industrial-Militar en

tre o Brasil e os Estados Unidos da América, 1983 (representante 
doMRE). - - -

Conferência CEPAL-CELADE sobre população na Améri
ca Latina, Havana, 1983. 

Congresso sobre relações entre as Comunidades Européias 
e América Latina. Es;tra§burgo, 1986 (observador). 

Reunião do Comitê Intergovernamental de SeguÍmeilto e 
_Coordenação do Programa de Cooperação entre Países em Desen
V.Qlviroento (CISCl,_Hªv~_a.__ 1987 (chefe __ da delegação)~ 

XXDI Assembléia do Grupo de Paísf!s Lat:Ulo-Ainericanos e 
do Caribe Exportadores do Açúcar (GEPLACEA). Havana, 1987 
(cheTe da delegação). 

Seminário sobre Medidas de Confiariça Mútua e Política na 
América do Sul. Lima. 1987 (representante). 

Missões Bilaterais de Planejamento Politico com o México, 
EUA. Canadá e Argentina, 1990 (chefe çi_a missão). ___ _ 

Missões Bilaterais de Planejam~nto Politico com_a Repúbli
ca Federal da Alemanha. Rússia e Suécia. 1991 (chefe da missão).

Reunião do Grupo do Rio. Caracas. 1991 (membro). 
-cúpula Presidencial do Movimento dos Não-Alinhados. Ja

carta. 1992 (membro). 
Cúpula Presidencial do Grupo dos 15, Dacar, 199_2 (mcm-

bro}. 
Reunião Regional da F AO, Montevidéu, 1992 (chefe da de

legação). 
XLV. XLVI e XLVII Sessões da Assembléia Geral das Na

-Çôes U~idas: i 99o/9tt92.-
Subsecretário-Geral de Planejarnento Político e Econômico. 

1993/95. 
Secretaria de Estado das Relações Exteriores: de janeiro de 

1995.- Kywal de Oliveira. Chefe. substit.,uto, do Departamento 
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do Serviço Exterior. 

(À Comissão de RelaçõeS Exteriores e Defesa Na~ 
cional.) 

Comunicando o recebimemo de mensagens: 

- N"" !3 a 22, de !995 (n"' 56 a 651'f5: na~ origem). de II do 
corrente, comunicando o recebimento das Mensagens n~ 245 a 
247, 249 a 253. de 1994; 2 e 3, de 1995. nas quals se participaVa a 
promulgação das Resoluções n"' 85, 9! a 97. de !994: I e 2, de 
19~: ~ 

- N° 23, de 1995 (no 66/95, ria origem), dC 11 do corrente, 
comunicando o recebimento da Mensagem no 4!95, na qual se par~ 
ticipava a aprovação da retirada da Mensagem no 3. de 1995, que 
submetia ao Senado a indicação da Senhora Thereza Maria Ma
chado Quintella. para exercer, cumulativamente com a função de 
Embaixadora junto à República da Áustria. a funÇãO de Embaixa
dora do Brasil junto à República da Eslovénia. 

- WS 24 e 25, de 1995 (noS 67 e 68/95, na origem), de II do 
corrente. comunicando o recebimento das Mensagens n~ 5 e 6/95, 
nas quais se participava a aprovação das indicaç:ões dos Senhores 
Pérsio Arida e Francisco Lafaiete de Padua Lopes para os cargos 
de Presidente e Diretor do Banco Central, respectivamente. 

Senhor Presidente, -
Solicito as providências de V. Ex• no sentido de tomar sem 

efeito a comunicação da Liderança do PP. lidã na Sessão do dia 21 
de dezembro de 1994, de indicação de Suplente para a Comissão 
de Relações ExtetioreS, -Prevalecendo a indicação anterior do Se
nador Rachid Saldanha Derzi para a mesma vaga 

Sala das Sessões. 11 de janeiro de 1995. -Senador lrapWm 
Costa Júnior, Líder do Partido Progressista. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O Expediente lido 
vai à publicação. 

A Presidência recebeu o Aviso no 1, de 1995, de 10 do cor~ 
rente. do Presidente" do Tribunal de Contas da UniãO. encaminhan
do cópia da Decisão no 1195, adorada ad referendum do Plenário, 
pelo Presidente daquela Casa. 

O expediente será encaminhado à Coriiís-sào de -Assuntos 
Económicos, para conhecimento. 

Sobre a mesa. comunicação que será lirla pelo Sr. lo Secre-
tário. 

É lida a seguinte 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O expediente lido 
vai à publicação. 

Passa-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, pri

meiro orador inscrito. 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente. Sr"s e 
Srs. Senadores. dizem na Bahia que "santo de casa não faz mila
gre". Indiscutivelmente. o melhor intérprete da alma baiana é o es
critor Jorge Amado nos personagens e cenários --das suas obras 
literárias. 

Há alguns anos. Sr. Presidente, no início da década de 80. 
subscrevi, juntamente com vários Senadores. uma proposição para 
que o Senado Federal indicasse à Academia Sueca de Letras o 
nome de Jorge Amado como concorrente ao Prêmlo Nobet de Li
teratura. Desde então. e anualmente, por ocasião da escolha desse 
imponante prêmio dado aos maiores destaques da literatura mun
dial. muitos lembram o nome de Jorge Amado. 

Em dezembro do ano passado. visitou a Bahia o Deputado 
francês Jack Lang - atualmente também Prefeíto da -Cidade de 
Blois, tendo sido. durante lO anos, Ministro da Cultura da França 

-que._ em entrevista: à imprensa local, ao fazer a diferença entre a 
literarura francesa e a brasileira- a primeira mais intimista e psic_o
lógica. enquanto a nossa mais éptca e entranhada no meio popular 
-citou o escritor Jorge Amado como exemplo de nossa melhor ex· 
pressão literária e_-considerou uma "injustiça inacreditável" não te
rem ainda contemplado o notável romancista brasileiro com a 
citada premiação. O ex-Ministro da Cultura da França. comentan
do que os promotores do Prêmio Nobel talvez tenham em seus cri
térios a intenção de fazer descobenas de novos escritores, aflmlou 
que Jorge Amado já é uma glória mundiaL 

Disse ele: ~·o- Nobel corre atrás dos que podem vir a ser su· 
cesso: Jorge Amado já é sucesso. Se não derem o prêmio a Jorge 
eles é que ficarão desmoralizados". - -

E. --ao concluir sua entrevista. pediu que publicassem tam~ 
bém "que se fosse eleitor do Prêmio Nobel da Literatura escolheria 
o casal Jorge Amado e Zélia Gattai. Ela tem tanto talento quanto 
ele e é também excelente fotógrafa. Além disso_ são inseparáveis". 
Concluiu Jack Lang. 

Sr. Presidente. eu. como wn dos signatários daquela_ propo
sição do Senado que há mais de 1 O anos indicava o ilustre escritor 
para o Prêmio Nobel,. considerei muito justa e oportuna a opinião 
transmitida à imprensa pelo famoso ·intelectual francês, pessoa de 
grande prestígio na Europa e i.Jm dos nomes mais lembrados para a 
sucessão presidencial em seu país, que, juntamente com o imenso 
público que lê e admira a obra de Jorge Amado. considera justo 
que-lhe confiram o referido prêmio, distii1çã0 que seria o reconhe· 
cimento de um mérito já consagrado em todo o mundõ, pois vários 
são os seus livros e inúmeros os idiomas e línguas em que já frirain 
traduzidos. 

Sr. Presidente, aproveito esta ocasião para novamente prO
por ao Senado que. em manffesfu devidamente justificado, solicite 
à Academia Sueca _de: Letras a inscrição do ni?me _Ee Jorge A:~~o 
como candidato ao Prêmio Nobel de Literatura, pois o Brasil. ber~ 
ço de tantos escritores de renome, merece esta alegria. 

Finalizando. Sr. Presidente, peÇo a mlnscrição com o meu 
prOnunciamentO da llotícia publicada em A Tarde. etfição de 22 

·de dezembro de 1994. intitulada "Ex-Ministro francês acha que 
Jorge Amado deve ganhar Nobel." 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOU· 
RIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

A Tarde-22-12~94 

EX-MINISTRO FRANCÊS ACHA QUE 
- JORGE AMADO DEVE GANHAR NOBEL 

Jose Augusto Berbet 

Jack Lang._ que foi ministro da Cultura da França durante 10 
arios e atuãlmente é· deputado e também prefeito da cidade de 
Blois. uma das maia belas e famosas da região do Loire. afirmou 
que a culrurã em seu país não vai mal, ;'no_ conjUnto tem- uma efer
vescência muito positiva. na Fraflça a cultUra está sempre viva e 
produtiva". 

O famoso intelectual francês. homem ôe gúnâe prestígio na 
Europa e um dos nomes mais apontados para a sucessão presíden
cia! no st::u_ país. nega que seja candidato. Disse que ainda é cedo 
para haver decisão definitiva, sabe que ~uitos querem, mas pes
soalmente não deseja. Sabe também. e sente-se muito honrado 
com isso. que se dependesse da vontade dos brasileiros seria elei
to. Agora que o candidato Edouard Balladur desistiu de concorrer. 
amigos estão querendo que seja candidato, a decisão será depois. 

Jack Lang está_ na Bahia em c:c:>mpanhia da e5IX!Sa MoRi
que e da filha CaiOline, ficará até o dia 29 cumprindo programa 
intenso. visitando os museus. os locaír. históricos, irá a Ca~ 
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choeira e à Praia do Forte. Seu desejo é conhecer Salvador em 
tudo que ela tem de interessante e pretende visitar tudo. "porque 
aqui tudo é interessante, cultural e, sobretudo. e_ss_e_ncialmente bra· 
sileiro". 

- Eu vim mesmo ver meus amigos Zélia e Jorge Amado
afirmou abraçando seus velhos amigos. no almoço, ontem. no res
taurante Temperos da Dadá. no Pelourinho. 

Literatura 
Jack Lang diz que a literatura francesa vai bem. No momen

to há grandes escritores. principalmente mulheJ;"es. "Há grande di
ferença entre a literatura francesa. que é mais intimista e 
psicológica, e a literatura brasileira. que é épica, muitO enraizada 
no meio popular. Jorge Amado é o exemplo perfeito, seus roman
ces são sempre sobre personagens populares. é a abna do povo 
brasileiro, especialmente dos baianos, que ele retrata com perfei
ção maravilhosa". 

- Jorge Amado é um gigante - prossegue -. é injustiça, é 
inacreditável ele não ter recebido ainda o Prêmio Nobel. E ironi~. 
observando que talvez seja até uma honra o escritor baiano não ter 
recebido o prêmio, em face dos últimos que têm sjdo e~..olhi
dos. "Às vezes as escolhas são ótimas._ Garcia Márquez foi wna de
las, mas a maioria é completamente estranha, os vencedores são 
poetas invisíveis, talvez só sejam conhecidos_no norte_ da Suécia. o 
resto do mundo os desconhece". Lang disse acreditar que os que 
decidem o Prêmio Nobel talvez queiram fazer descobertas de no-: 
vos escritores. e Jorge Amado já é urna glória mun_dial. "O Nobel 
corre atrás dos que podem vir a ser sucesso. Jorge Amado já é su
cesso. Se não derem o prêmio a Jorge eles é que ficarão desmorali
zados". 

Cinema 
Jack Lang reconheceu que o cinema francês vem perdendo 

público na própria França e na Europa. Acha que é um fenômeno 
mundial, todos os países tiveram redução do público cinematográ
fico._ mas é fenômeno também francês. o público está indo menos 
ao cinema. Mas. otimista. afinna que a França resistirá a essa tem· 
pestade, que será passageira.- "Mesmo nas condições atuais ainda 
produz cerca de 150 filmes por ano, dos quais 30 são excelentes. 
Os cinemas ainda vendem I 40 milhões de entradas por ano e as 
salas passam 40% de filines franceses", inforrilou. 

Lamenta a queda do cinema brasileiro, que -considerava ex
celente. "Os cineastas brasileiros têm muito talento. mas não basta 
talento, é preciso ter também meios e uma boa disuibuição". Acha 
que seria muito ínteressante se Féri1ãnd6-Henrique Cardoso esti
mulasse o cinema brasileiro. 

Esperança em FHC 
Amigo pessoal de Fernando Henrique Cardoso.__lack Lang 

diz que tem muita esperança no futuro presidente. Acha que é uma 
chance fantástica para o Brasil e acredita que foi o primeiro a feli
citá-lo pela vitória.. através de Jorge Amado. Ele tem certeza que 
FHC vai ser um sucesso. ''primeiro porque não é demagogo. é um 
intelectual que entrou na política. mas nunca separou a política da 
reflexão. É também profundamente brasileiro e conhece o_ Brasil, 
ao mesmo tempo em que tem uma aberrura internacional das 
maiores. Ele viveu em vários países, fala várias línguas. vai levar o 
Brasil para a frente. Sobrerudo. porque as condições de sua eleição 
lhe dão muita autoridade. é da centro-esquerda. mas tem apoio ge
neralizado". - _ _ _ __ _ _ 

Ao terminar sua entrevista. durante um almoço descontraí
do, em companhia de Zélia e Jorge Amado, da esposa Monique e 
da filha Caroline, do pintor Zbigniew Wieckows, da escritora Ar
lete Soares e da jornalista Ju\y, Jack Lan,g pediu para acrescentar: _ 

-Não me pergunte como posso ser prefeito de Blob_e de-

putado ao mesmo tempo, é um dos misté~os da leg~isl~ão france
sa. Publique também que se eu fosse elellor ~. Prenu~ Nobel de 
Literatura escolheria o casal Jorge Am~o-Zéha Gattai. E!a tem 
ta~ to talento quanto ele e é também excelente fotógrafa. Além dis
so, são inseparávefS: 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a po..~!Jvra 
ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pronuncia o se· 
euinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sr-s e 
Srs. Senadores. por ocasião da posse do Presidente do Banco Cen
tral. Pérsio Arida. enquanto este reiterava sua responsabilidade no 
zelo pelo valor da moeda, o ex-Presidente do Banco Central c: 
atual Ministro da Fazenda, Pedro Malan, pela primeira vez- desde 
que acompanho seus pronunciamentos- di~i~_que c!ará iguat c:nfa: 
se e energia não apenas à questão da estabihdadc:, mas tambem a 
retomada do crescimento _e ao ataque direto às injusfiças sociais 
existentes no Brasil. S. Ex• destacou que será possível conciliares
tes objetivos: acabar com a inflação. ter o crcscirTJ.e~to e:onômico. 
a retomada de investimentos e, ponanto, o ataque direto a pobreza, 
à miséria, à melhoria da distribuição da renda. 

Gostaria de ressaltar, primeiro, que considero muito impor
tantes tais declarações; segundo, que aqui eswemos cobrando as 
ações que correspondam a esses obje~vos. . 

Nesses dias o Governo, atraves da Secretana e de sua Se· 
cretária, Ana Maria Peliano. que está cuidando do Programa de 
Comu_nidade Solidária, começa a cj.ivulgar ~etalhes de como ~le 
será com vistas exatamente a combat~ a fome e a miséria. Ainda 

-não 'conhecemos os seus pormenores, mas vamos estudá-los de 
perto: estou, inclusive, aguardando infomiações a respeito. 

Ao mesmo tempo. o Governo está esruçfando,_em vi_~?e: de 
portaria baixada no dia 30 de novembro pas~do pelos Mm1stros 
da Fazenda. Ciro Gomes; Planejamento, Bem Veras; _Belll-Estar 
Social, Leonor Franco; Previdência Social Sérgio Cutelo, e Tra
balho. Marcelo Pimentel, a viabilidade da adoção do Programa de 
Renda Mínima. Esse trabalho deveria ter-se encerrado no dia 30 
de dezembro último; entretanto. o Governo resolveu prorrogar al
euns dias mais o prazo para a cone lu são desses estudos no sentido 
de demandar maior detalhamento. Há alguns econornistas_desse 
grupo de trabalho que têm estado em contato comigo para a trO:a 
de sugestões. Mas é importante que o Governo estude com atençao 
o Programa de Garantia de Renda Mínima. que está por ser apre
ciado e votado na Câmara dos Deputados. 

Sobre este assunto, o Prefeito de CampinaS, José Rober:o 
Magalhães Teixeira, publicou no jornal Folha de S. Paulo de hoje 
o seguinte artigo: "Renda mínima. acesso à cidadania" _ 

Toda análise sobre a atual c_opjuntura brasileira 
aponta para a mesma direção: a má distribuição da renda 
é a causa da maioria dos problemas do País. O perverso 
modelo conçentrador ado~p nas últimas décadas e que 
permite a 10% de privilegiados deterem __ quase metade 
de toda a riqueza nacional produz continuamente legiões 
de excluídos. Gente que disputa espaços em barracos. 

. sob marquises de edifícios, ou vive de migalhas recollii-
das pelas ruas da cidade. _ 

- Dissimulado durante os governos de exceçao, 
esse atentado sistemático à cidadania ganhou mai~ visi
bilidade nesta última década. Infelizmente. em vez de 
propostas realistas para reduzir o abismo social e~iste~te 
na Nação, o que se têm visto são fórmulas que, mvana
velmente. conjugam demagogia e corrup_ção. No rastro 
desse imobilismo. multiplicaram-se os escândalos envol
vendo entidades assistenciais "fantasmas". com a mani-
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pulação criminosa de grandes somas dos orçamentos pú
blicos. 

Mas nem tudo vai mal. A inflação, que agrava v a 
as disparidades sociais, começa a ceder. E, diante da 
perspectiva de estabilidade, já" é PoSSível vislumbrar uma 
sociedade onde exista melhor emprego dos recursos pro
dutivos com a conseqüente redução dos níveis de pobre
za· Contudo, isso não exclui a busca de alternativas 
imediatas para atenuar a grave crise social existente. 

A implantação do Programa de Garantia de Ren
da Mínima, já aprovado pelo Senado. é uma temativa de 
romper com décadas de distanciamento do Estado e ôa 
sociedade em relação às camadas menos favoreCfdas da 
população. Com isso. parcela da riqueza nacional seria 
repassada diret.amente para o bolso de cidadãos que ga
nham menos que o suficiente para sobreviver. 

No intenso debate que se trava em tomo desse 
tema. Campinas oferece importante contribuição. Nossa 
adminisll'ação acaba de instituir um programa de renda 
núnima para fanu1ias com ftlhos até 14 anos. inauguran
do um proced.ímento inédito de assistência social direta. 

O projeto, já transfonnado em lei pela Câmara de 
Vereadores, atenderá famüias residentes na cidade há
pelo menos dois anos cuja renda per ca.pita mensal. não 
atinge a R$35~_0 cálculo do benefício mensal correspon
derá a diferença entre o valor necessário para atiil.gir a 
renda de R$35 e o total de rendimentos da fanu1ia (pai, 
mãe, filhos, ou dependentes menores de 14 anos). 

Assim, um grupo familiar de 7 pessoas com ren
dimento mensal de R$1 00, por eXemplo, receberia um 
complemento de RS 145, pagos pela Prefeitura. Essa re
muneração complementar está vinculada ao compromis
so dos pais em oferecer ambiC:nte de vida digno aos 
filhos e também à obrigatoriedade de matriculá-los na 
escola Para execução do programa. a Prefeitura de 
Campinas destinará até 1% do- orçamento global preVis-
10 para 1995. 

O projeto de CamPinãs piC:Vê atendimentOs espe
cíficos às fanu1ias com filhos em siruação de risco 
(crianças que perambulam pelas ruas e também as que 
apresentam quadro de desnutrição). Ao demarcar os li
mites de seu programa de renda mínima, Campinas con
!iidera vários aspectos relevantes. Um deles é a 
necessidade imediata de reconduzir essas crianças para 
um processo de cidadania, afasrando-as das ruas, onde 
certamente estarão condenadas a uma condição irre
versível de marginalidade. 

A garantia de renda mínima familiar também cria 
excelentes perspectivas de redução da mortalidade in
fantil. que nessa faixa da população, alcança níveis com
paráveis aos países mais-- atrasados do mundo. 
Mecanismo de complementação implica ainda um me· 
lhor atendimento das crianças. por partes dos pais. que 
passarão a ter assegurados os meios para seu sustento e 
de seus filhos. Outra conseqüência previsível: a desinte
gração familíar, motiVada por razões econõrrúcas. será 
contida. Mas a amplitude do programa é ainda maior. 
Sobretudo porque, se oferecermos às crianças a possibi
lidade de um desenvolvimento pessoal e social. estare
mos contribuindo para evitar a continuidade do processo 
de degradação enfrentado por milhões de brasileiros. 

Por fi1Il. ao implementar _o projeto de garantia de 
renda mínima no âmbito municipal. governo e sociedade 

asseguram melhor gerenciamento, plena transparênc!a 
ao ~ocesso e, acii_lla de tu_do. maior respeito à ci~adani~ 

Sr. Presidente, gostaria de assinalar que esra é uma expe
ríêil.cia relevante, que guarda relação com a experiência do Distrito 
Federal, onde o Governador Cristovam Buarque adota um cami
nho semelhante. Ambas as experiências devem servir de atenção. 
como uma espécie de laboratório para aquilo que o Congresso Na
cional, juntamente com o Poder Executivo,_está estudando: a pos
sibilidade de se instituir nacionalmente. em possível colaboração 
com os Estados e Municípios, um programa como o já aprovado 
pelo Senado, com adaptações que podem inclusive ter em coma a 
experiência tanto de Campinas quanto do Distrito Federal. 

Sr. Presidente, outro assunto me traz à tribuna: gostaria de 
formular um apelo a todos os Srs. Senadore~. _especialmente aos 
novos. que estão chegando. relativamente ao procedimento que foi 
decidido por ato da Comissão Diretora. Refiro-me ao Ato na 20. de 
1994: que estabelece normas para ocupação dos gabinetes parla
mentares. Neste ato. a Comissão Diretora do Senado. no uso de 
sua competência, resolveu destinar aos Senadores eleitos, com in
vestidura em fevereiro, mediante sorteio, um gabinete nas depen
dências do Senado Federal. 

O Senador. cujo mandato expirar nesta Legislatura, ficará 
obrigado a desocupar o gabinete e'ou salas a ele destinados. im
preterivelmente. até o dia 31 de janeiro de 1995. A devolução será 
formalizada junto à Primeira-Secretaria pelo Senador oU pelo Che
fe de Gabinete deste, devidamente autorizado. anexando termos de 
responsabi üdade. 

Sr. Presidente, reitero o aiXJiO do Partido dos Trabalhadores 
a esta decisão da Mesa e solicito o empenho de todos para queres
peitem este Ato; desde ontem, e hoje, alguns jornais estão inciican
do que estaria have:ndo ocupações de gabinetes por atos que 
contrariam esta determinação. 

Às vezes se diz que o Partido _dos _Traballiadores pode agir 
de uma forma ou de putra. Aqui, no Senado, Sr. Presidente, da 
parte do Partido dos Trabalhadores, podem aguardar atitudes civi
lizadas. Gostaríamos que os mais diversos panidos aqui repre-

- -sentados n_a Casa tivessem igualmente atirudes civilizadas de 
convívio e respeito entre todos. 

Será muito ini.poriante que cada novo Senador ou nova Se
nadora que aqui esteja chegando, seja recebido com respeito por 
todos, em atenção à Mesa que resolveu - avalio, corretamente, 
para_dirimir conflitos,- adOtar este cri[!!rio de sorteio que deve ser 
por todos -respeitado. 

O Sr. l\-Iauro Benevides - Permite-me um aparte. nobre 
Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita honra, Sena· 
dor Mauro Benevides. 

O _Sr. MalU'o Benevides - Penso que é um dever nosso 
prestigiar uma decisão da Mesa. adotada com o objetivo de estabe
lecer um ordenamento na sucessão dos gabinetes daqueles Sena
dores que vão sair - como é o meu ~aso. Antes do dia _31. es_tarei 
levando tudo aquilo que é do meu acervo pessoal. para desocupar 
o gabinete; propiciaremos. assim. àqueles que nos vão suceder 
nesta Casa. a oporrunidade de ocupar os gabinetes de forma mansa 
e pacífica. O apelo de V. Ex• cala no nosso espírito. Quando_,_ em 
I982. me defrontei coin ·essa mesma situação e ti v~ que deixar o 
Senado Federal. transferi o meu gabinete para outro companheiro 
da forma mais tranqüila possível. sern que isso representasse, em 
qualquer momento. diftculdade pard a Mesa. que agora resolveu 
disciplinar a matéria através de uma decisão daquele Colegiada. 
Penamo. V. Ex• pode ficar certo de que estou transmitindo es~a 
informação aos companheiros do PMDB. a lOdos os que vão dei
xar esta Casa no dia 31. o que é despit:iendo, porque. compenetra-
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dos das suas responsabilidades e sobrerudo da obrigação que têm 
de respeitar as decisões da Mesa, haverão de dar essa colaboração 
decidida, para que se processem as modificações sem nenhum 
trauma. sem nenhum conflito, sem nenhum episódio que possa 
desfavorecer a imagem do Senado Federal. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço o aparte de V. 
Ex.• que, com a experiência de tantos anos _nesta Casa, inclusive 
como Presidente. traz a sua recomendação na mesma direção. Te
nho a convicção de que este ato deverá ser respeitado por todos os 
Senadores e partidos. Muito obrigado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra 

ao nobre Senador Pedro Teixeira 

O S[". PEDRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, requeiro o 
cancelamento de minha inscrição como orador. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Mesa assim o 
defere. ---- -

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. JOSAPHAT.l\IARINHO- Sr. Presidente. requeiro 
o cancelamento de minha inscrição como oriidor. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Mesa assim o 
defere. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB-RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.~Sem revísão-do orador.)- Sr. Presidente. sr-se 
Srs. Senadores, assomo à tribuna do Senado Federal Para falar de 
dois assuntos. O prirrieiro refere-se à matéria ·publicada na impren~ 
sa a respeito do índice inflacionáiio de 1 ,5%, e o segundo, ao pro
grama PLAN AFLORA. 

Ora, Sr. Presidente, esses produtos, que tiveram alta de 
15%, entram na composição da cesta básica! Digo a V. Ex--s que 
não vi o Governo nem tampouco o Ministério da Fazenda desmen
tir essa notícia. Hoje, no Brasil. tudo aumenta. A única coisa que 
não aumenta é o sàiário do trabalhador. Este é controlado. 

Então, fica aqui a minha indagação. 
Confesso a V. Ex'"s que posso até estar errado, e darei a mão 

à palmatória se o Sr. José Milton Dallari provar que o aumento de 
15% não ínflui na economia do cidadão que ganha um salário mí
nimo de 70 reais. 

Sr. Presidente. sr-se Srs. Senadores, gostaria também de fa
lar a respeito do Programa PLANAFLORA em meu Estado. 

Este Programa. aprovado em 1993 por esta Casa, tem o aval 
da União, no que diz respeito aos recursos do BIRD. que gira em 
torno de 160 bilhões de dólares; baseia-se em fatores sócio-eConó
micos de desenvol vimenro do Estado de Rondônia. 

Muitos da equipe responsável em gerir esses recursos no 
meu Estado, através de relatórios chamados sínteses por subcom
ponentes da siruação até 30 de setembro de 1994, infelizmente. 
ainda permanecem no atual Governo. 

Mas a conclusão, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores. a 
que chega o relatório feito pelo então Ministério da Integração Re· 
gional é a de que os recursos que foram liberados, em torno de 
US$ 52 milhões, em muitos subcomponentes. ficaram a desejar
como no caso da Secretaria de Saúde e da própria SEPLAN. Esses 
cidadãos que estavam à frente deste Programa, arualmente só mu
daram de posição de chefia e de local de trabalho. 

Diz o relatório feito pelo Ministério da Integração Regional: 

''Conclui-se que. após a análise de desempenho 
do PLANAFLORA. até 30-9-94, o Estado não vem con
seguindo executar a contento as ações ambientais pro
gramadas. Há uma defasagem considerável entre as 
realizações deste Programa." 

Sinceramente, Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. Senadores, não sei 
de onde tiram essa estatística, afirmando que ·a inflação de janeiro 
é de 1.5%! Levantamento feito desde meados de dezembro até ja-
neiro, aqui em Brasília, nos mostra que o·índice refc:rentr;: aos alu- E para ttlsteza nossa. esse mesmo pess-oal continua gerindo 
guéís atingiu maís-de 80%. recursos do PLANAFLORA- 73%. é aval da União no BIRD, e o 

Imaginem V. Ex ... s o que acontece com aqu~res qUe vão aOS- ·restaflte óiíuftiio do Orçalnento da União -·que. em determinadOs 
supermercados toda a semana ou uma vez ao mês! Temos aí_ a tô- subcomponentes, não estão sendo aplicados naquilo a que foram 
nica da realidade inflacionária. Pois esses cidadãos constatam o . destinados. Esta mesma equipe hoje, com maior apetite, quer mil
aumento de preço quase que constante. dar o organograma aprovado e publicado pelo Diário Oficial, para 

Por isso. não entendo, Sr. Pres_idente, como essa inflação é com, maior avidez nlanipular os recursos, querendo eliminar a Se
de 15%! Alardeia~se que a inflação de janeiro vai ficar mais baixa cretaria-~ecutiva do PLANAFLORA, passando tudo a ser gerido 
do que 1.5%. Só posso entender que ex.islC uma manipulação, pois pelo Secretário de Planejamento. 
isso está sentindo aquele que ganha 70 reais por·mes:· - Orã. Sr. Presidente, _parece~me que hoje a Secretaria-Execu-

Fica aqui, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, a minha tiva do PLANAFLORA tem um papel fundamental tanto na exe
pergunta: Como e onde são calculados os índices inflacionários no cução desses programas quanto na fisca1ização dos recursos 
Brasil? - · destinadClS-ao PLANAFLORA. Entendo que a Secretaria de Plane~ 

O Inesmo acOntece com as p-esquisas. Todos os dias toma- jamento do Estado tem uma outra função: a de programar e plane
mos conhecimento de índices pesquisados. Só que nínguém sabe jar o Orçamento do Estado. 
quem foi pesquisado. Talvez seja usada essa mesma metodologia O Programa PLANAFLORA é um prOgrama à parte. Deve 
para se verificar o íridice inflacionário de 1,5% que se está.bradan- ser gerido por essa Secretaria~ Executiva. a fim de que não aconte
do hoje no Brasil. ça o que ocorreu em_ 1993/1994, em que o relatório ficou muito a 

Diz o jornal O Popular. em sua manchete: "Dallari não vê desejar na aplicação dos recursos, os quais. durante 5 anos. serão 
abuso em aumentos de até 15%". E a partir desse índice. quem au· da ordem de 228 milhões de dólares. A União está colaborando 
toriza? Quem é o responsável? Ninguém dá expücação a respeito com 739c do Programa Porque os recursos do Banco Mundial têm 
desses fuclices. o aval da União. É um empréstimo feito ao Estado de Rondônia, 

O Sr. José Milton Dallari, Secretário de -Acompanhamento · onde a União s·e·responsabiliza por 73% do pagamento. 
Econômico do Ministério da Faienda, "disse, ontem. no final da Sr. Presidente, sr-se Srs~ Senadores, quero. mais uma vez. 
reunião dos. representantes das empresas Nestlé, Gessy Lever_ e Chamar a ãtenÇão para o Plano Operativo Anual- que já foi apre
Refinações de Milho Brasil com o Ministro da Fazenda. Pedro vadõ- onde, para este anO, serão destinadas quantias significativas 
Malan. que. de um universo de quase 600 prOdutos destas empre- para o Programa PLANAFLORA. que é um progtama da maior 
sas. apenas 19 apontaram alta e 30 registraram queda de outubro importância. precisando, evidentemente, ser reformulado nos seus 
até 0 início deste mês." critérios e nas suas aplicações. Para que V. Ex ... s tenham uma idéia, 
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esses planos operativos anuais deveriam ser da responsabilidade 
daqueles que, no ano passado, aplicaram os recursos no Programa, 
para que fossem editados pela SEPLAN: mas, infelizmente, nem 
isto tiveram competência de fazer e para que se- pudesse enviar a 
prestação de contas foi necessário que O Ministério da Integração 
Regional fizesse e enviasse a6 Banco Mundial. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senãdores, tr<igO ãO co
nhecimento desta Casa que este Programa. aprovado no Senado 
Federal, é uma responsabilidade também desta Casa. porque, em 
nosso entendimento. a exclusão da Secretaria-Executiva deste Pro
grama não é benéfico para o PLANAFLORA~ Creio que, com~ a 
retirada da Secretaria-Executiva e ligando-se rude à SEPLA.N. as 
ações do Programa serão retardadas. porque já foí pfovaâci que a 
equipe que geriu esses recursos durante o período 93/94 não teve a 
competência necessária para que os resultados fossem aqueles es
perados pela população do Estado de Rondônia. 

Fica 3.qU.í, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o meu pro:... 
testo contra a retirada da Secretaria-Executiva do_ PLANAFLORA 
corno responsável pela gerência deste Programa, que é tão impor
tante para o Estado de Rondônia. 

Era o que eu ânha a dizer, Sr. Presidente. (Muito"-bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Esperidião Amin. (Pausa.) 

S. Ex• pede o cancelamento da sua inscrição. 
A Mesa defere. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simôn. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronunci~ o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, St's e Srs. Se
nadores, estamos no início de um ano que coincide com o fmal de 
uma Legislatura Creio que alguns fatos merecem a nossa análise, 
quer com relação ao Presidente que entra, quer com relação ao 
Congresso que sai. 

Volto a falar com relação ao Congresso que sai. 
Desta tribuna. o Senador Fernando Henrique Cardoso. des

pedindo-se, disse que terminou a fase da transição. Acredito até 
que Sua Excelência foi wn tx>Uco exagerado quando disse que ter
minou a "Era Vargas". Concordo que terminou. Mas já alguns jor· 
nais quiseram olhar uma certa malícia em ·Fernando Henrique, 
dizendo que ele era wn antiVargas. Creio que não. Penso que a 
"Era V argas ", que começou em 30. na verdade, tenninou com a 
posse de Fernando Heruique Cardoso. 

DiSse Sua Excelência que iniciará uma OOva realidade. 
Creio que ele está certo. O Brasil entra num novo rirmo. Aquela 
fase da transição. dos grandes debates. aquela fase a que eu perten
ci - entrei guri na Assembléia Leg-islativa; logo depois eu era pre
sidente do partido, porque tinham cassado todos os que estavam 
acima de mim -. a fase da resistência. do regime do Castello Bran
co. do Costa e Silva. do Médid.-do Geisel, do Figueiredo ... tudo 
isso passou. E a fase da ttansição; com a Presidência de José Sar~ 
ney - que deveria ter terminado no Governo Cõllor e -n-ão termiriou 
em razão do impeachment -. foi concluída por Itamar Franco, 
com a posse do Presidente Fernando Henrique. 

Vamos ter o novo BrasiL Vencemos a fase do regime da 
força. do arbítrio, da falta de liberdade; entramos na fase do Brasil 
da ética, da seriedade, da dignidade; com o Plano Real. entramos 
na fase de wn Brasil responsável, co_m wna ecOnomia buscando a 
estabilidade: e agora vamos D'açar e construir em cima desse terre
no o Brasil que desejamos. 

E nos alicerces desse Brasil há sangue. suor e lágrimas de 
muitos que estão vivos e de muitos que morreram- dos Ulysses, 
dos Tancredos. dos Teotônios, dos torturados, dos martirizados. de 
muitos que. infelizmente, se afastam agora deste Congresso. Em 

cima desses alicerces vamos construir o novo Brasil. 
Afinna o Presidente Fernando Henrique Cardoso que vai 

adaptar o novo Brasil. Creio que Sim! E diz Sua. Excelência que 
precisa do Congresso para essa nova adaptação. E claro que sim! 
Como iremos penSai' em transformações que começam pela mu
dança da Constiwição sem a presença do_ Congresso Nacional? 
(sso me parece inviável. Como iremos pensar em modificações 
que exigem a racionalização da tributação e da mâquina pública 
sem pensar na presença do Congresso? Isso é impossível! 

Ao afirmar, o Senhor Fernando Henrique, que terminou a 
transição e começou a fase da çonstrução do novo_ Brasil - dizen
do. com ênfase e. até mesmo, com coragem, desta tribuna, que fará 
essa mudança-, o COngresso tem de estar preparado para respon
der e para também se adaptar. 

Em todas as outras etapas, o Congresso esteve na frente. Na 
época em quC. no_Executivo. estavam os Oenera_is. ª-violência e o 
arbftrio,_ na tribuna desta Casa estava _ _a_ resi~tência. Qu_~ lutou 
pela democracia. pela liberdade e. inclusive, pela ética na política. 
com a CPI da Corrupção. J. CP: ~ im.pcachment ~ .i.1 CPI da Co
missão do Orçamento foi o Congresso Nacional. Quem gritou. 
berrou e buscou a transformação foi o Congres-so Nacional. 

Nesta nova etapa. o Congresso tem de _estar: presente. Não 
só presente, como também deve estar na frente, na vanguarda. 

O Senador Fernando Henrique Cardoso atuou nesta Casa 
durante 12 anos. No entanto, há uma profunda diferença entre Ita
mar Franco e Fernando Henrique Cardoso. 

Itamar Franco permaneceu 16 anos nesta Casa; porém. saiu 
de Juiz_ de_ Foca e veio diretamente para o Senado. A experiência 
que teve antes do Senado foi Juiz de Fora. Itamar Franco tem uma 
paixão pelo Senado - e sou testemunha disso -. porque sua apren
dizagem, seu progresso. seu crescimento, seu estudo e análise da 
vida e do mundo, foram obtidos pela sua vivência no Congresso. 

Pata Fernando HCnrique. de maneira diversa, o Senado foi 
uma passagem. Erii um intelectual; passou pelo exüfo~ pela univer
sidade; passou pelo Chile, pela França; passou pelos seus livros. 
teve wna longa carreira e chegou muito mais velho nesta Casa, 
praticamente com o seu intelecto e toda a sua personalidade já for
mados.• 

É claro que o Presidente Fernando Henrique tem apreço por 
esta Casa. não estou dizendo o contrário. EstQu apenas afirmando 
que Itamar Franco se identificava de corpo e alma com o SenadQ. 
Quando se falava. no seu gabinete. em -termos de Presidente. retru
cava: ':Ah, mas sinto-me Senador! Tenho saudade dos meus am•
gos do tempo de Senado." 

O Presidente Fernando Henrique, ao contrário, é um ho
mem que passou pelo Senã.âo, está na Presidência e sente·Se na 
Presidência. Em outras palavras. o Presidente Fernando Henrique 
está querendo governar com o CongresSo NacionaL 

Estou vendo os primeiros dias de seu Governo Como alta· 
mente democráticos. Quando um ministro disse que iria eirVíar as 
refonnas coristitu-cionais. no dia 15, para o CongresSo NacionaL o 
Presidente Fernando Henrique chamou a sua equipe e disse que 
não iria mandar um pacote pronto para o Congresso Nacional. De
clarou que iria reunir o seu ministério com os_ parlamentares de to
dos os partidos. quando teriam condições de debater. apresentar
suas idéias e propostas. para depois enviar as medidas e as propos
tas que o Poder Executivo deseja apresentar. Penso que Sua Exce
lência está começando com o passo certo. 

Acredito que durante a primeira semana de Governo acon- _ 
teceram alguns equívocos -na minha opinião. desnecessários, mas 
positivos. Até desconfio. maliciosamente. que o Presidente Eer
nando Henrique fez isso de propósito. deixando as divergências 
aparecerem aos quilos. de maneira narural. para. posterionnente, 
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na reunião do seu Ministério. afirmar que tal procedimento não era 
possível: "Não pode um ministro diz.er "a" e outro dizer"b"; _não 
posso ler nas páginas dos jornais assuntos internos do Ministério." 
Não tenho dúvida de que essa questão será resolvida com a maior 
tranqüilidade. 

É imensa a responsabilidade do Congresso Nacional e tere
mos que decidir com coragem! 

Perdoem-me os Constituintes pela sinceridade - não fui 
Constiruinte -.mas quem lê a Constituição verifica CjUe oS Consn~
ruintes remeteram as grandes -decisões para a legislação ordinária: 
" ... de acordo com lei complementar." Como será a_ reforma agrá
ria? De acordo com lei complementar. E inúmeras questões foram 
resolvidas dessa maneira. 

Agora. vamos ter que decidir no substantivo. Temos que 
decidir com relação à Previdência. se é por tempo de serviço ou 
não. Como_ será a-questão da Previdência? Vamos ter que discutir. 
com relação à poütica de impostos, o que fica na União, nos Esta
dos em.~ Municípios. Vamos ter que discutir o tamanho do Esta~. 
do, o que é estatal e o que não é. Isso teremos de fazer com a 
coragem de votar. Para isso, temos que estar preparados. 

Sr. Presidente, penso que o Congresso viveU iliãs difíceis. 
Entendo como uma injustiça, para não dizer uma crueldade. bater
se como se bate no Congresso Nacional. Os politicas constituem a 
única classe que conheço que se nivela por baixo. O Pelé é o Pelé, 
o Garrincha é o Garrincha. o perna-de-pau é o perna-de-pau. 
Qua!!dO se vê um jogador jogando mal, ~iz-se que aquele jogador 
jogou mal; quando se vê um jogador jogando bem,· diz-se que 
aquele jogador jogou bem; a Hortência é a Honênçia. a Paula é a 
Paula. O Ministro Adib Jatene é um grande -médicO, -mas fiá--ffiédí
cos vigaristas, chantagistas, e há médicos que matam; no entanto, 
ninguém os nivela: o bom é bom e o ruim é ruim. Há grandes em
presários, de alto gabarito, dignidade, seriedade, mas há empresá
rios vigaristas, que roubam, que fazem as coisas rilais ab!lurdas. e 
ninguém os nivela. A única categoria que conheÇo eni que se nive
la por baixo é a classe oolítica. 

Desta tribuna, já expliquei a causa disso: a imprensa fala 
coisas. algumas cenas e outras erradas, e não acontece nada. Em 
primeiro lugar, a resJX>nsabilidade é da Justiça brasileira. Como no 
caso do Senador José Paulo Bisol, quandoo·acusaram e foi _pro
cessado. ainda na eleição passada. candidato a Vice-Presidente da 
República. e não lhe deram chance de defesa. Logo, diz-se a ver-

!: .. <:e a mentira, e não acontece nada E a classe JX>lítica 
fica nivelao. .. ·~ar baixo, numa siruação difíciL · 

Por outro lado. a classe política viveu um pecado muito 
grande no período da Revolução. Em primeiro lugar. quando se fa
lava. se debatia, se acusava, se denunciava - eu ~ Vereador e, 
depois. Deputado Estadual -, praticamente nada s,;,ía ·nos.jornais. 
À época da Revolução, o Governo orientava as votações. dizendo 
que bom Deputado e bom Senador eram os que ficavam em casa, 
porque o Governo legislava por decreto-lei; e o decreto-_ lei entrava 
em vigor depois de 60 dias. (30 diac;; na Câmara e 30.- no Senado) 
não sendo apreciado! Se não fosse votado. era consideradQ apro- _ 
vadot As Lideranças da Arena, o Presidente da Arena 

O Presidente e os Líderes da ARENA di~iam que ficassem 
em casa. A maneira de ajudar o governo._ a m_aneira_Qe_ "çu_rpprir o 
dever" era ir para casa. E o Congresso acostwnou-se a não votar, 
acostwnou-se a ver os decretos-leis entrarem em vigor sem serem 
votados. 

Depois veio a Assembléia Nacional Constiruinte, que come
teu um grave equívoco. Porque ela fez uma Constituição parla
mentarista e. na hora de votar o parlamentarismo, derrubou-o. 
Então. o que ê que ficou·~ Uma Constituição parlamentarista com 

emenda provisóría, que é da essência do regime parlamentarista. 
O que é a medida provisória no regime parlamentarista? To

dos reconhecem que o Congresso não pode mais ficar parado. A 
legislação dinâmica. o Poder Executivo. o dia-a-dia, não podem 
esperar sempre. Etn certos casos. a tiamitação de um projeto leva 
um longo· tempo. Há horas em que a decisão tem de ser imediata. 
Mas como a decisão será imediata com o Presidente da República 
decidindo sem responsabilidade? -

No parlamentarismo, com a medida provisória. O Primeiro
Ministro baixa a medida provisória. Ela entra imediatamente em 
Vigor e vai para o Congresso, que a aprova ou rejeita Se rejeitada, 
cai o gabinete. Então o Primeiro-Ministro pensa dez vezes antes de 
baixar a medida provisória. Não é como aqui. onde,- cá entre nós 
-qualquer um de nós que chegasse à Presidência da República iria 
governar com medida provisória. Se- <' mr-didt~ nrovisória entra em 
-vigor no dia seguinte e se um proJc:Lu 1C"d (jU..ttro meses tramitan
do. quem é que vai governar <.:om projeto de lei e não com medida 
provisória'? E o que aconteceu? 

------ rJ.> .. ,.., ...... ~ ~ rnediciR nrovi<:iina e dtferente do decr~to- let. 
.::it.: o deL.'fCto-lel nav .~. . ........... -~; .,t;sSt:lli4 tJJa~. e1c t..-ntra\ .t ~!lJ 
vigor, por força de lei, por decurso de prazo. 

A medida provisória não cai. Em compensação, o Presiden
te da República pode editá~ la novamente, como ocorreu no caso 
das mensalidades escolares. em que já foram editadas dez medidas 
provisórias. 

Então dizem - e cobram isso de mim, porque fui Lfder do 
Governo - que Itamar Franco editou dez medidas provisórias so
bre as mensalidades escolares_e que governou com medidas provi
sórias. É verdade. Mas o Congresso viu entrar dez vezes dez 
medidas pfovisórias e não a"s aprovou e nem as -rejeitou, Simples
mente não as aprc:ciou. 

Esta matéria é uma das primeiras que vamos ter de decidir 
imediatamente: quantas vezes o Presidente da República pode edi
tar uma medida provisória? Uma. duas. três vezes? Qual o tempo 
que vamoS ter pafa decidir? Porque vamos ter a obrigação de deci
dir. O novo Congresso terá de votar sim ou não. O q_ue não p<Xle é 
deixar de votar. 

Concordo que em 30 dias não dá_para votar. Trinta dias 
para c~nstiruir uma comissão. organizar e votar. é diffcil. Mas se 
não for 30,_serão 60 ou 90; maS vamos ter que apreciar. O Con
gresso terá de começar a decidir. Começando a decidir. precisare-
mos estar presentes. . __ 

O Sr.Josaphat Marinho- Pénnite-me V. E,.a um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON - Cõnl o Iriaíor- prazer. s-enador 

Josaphat Marinho. · 
O Sr. Josaphat Marinho- Senador. quero ir ao encontro 

do seu pensamento. Efeiivamerite. o mecanismo 1egislativo __ há de 
ffiUdur na i-tova Legislanlra. -Estamos deixando de Séi Podtr Legis-:.: 
lativo e,~ao m~smo tempo. não somos o poder político de vigilân
cia,_ de fiscalização. Então, perdemos as duas tarefas fundamentais. 
C_oncqrd_o _c:;m que~ n:teçii~ governamentais que requerem maior 
urgêncil) q1:1e o_utraS, e_ a P,e_morã do CO~grc!s~º--é._ por vezes, preju
dicial ao interesse público. Se o mecanismo da democracia justifi
ca. rlão iaro. a demol-a. nem- por- iSso Se deve fazer da demora a 
rotina no Poder Legislativo. Isso, entretanto, não justifica que se 
torne a--medida provisória a legislação comum, que se torne a roti· 
na. Primeiro, porque é urna violação da própria Constituição; se
gundo, porque é um desapreço ao Congresso Nacional. Se o 
Congresso precisa corrigir-se ... 

O SR. PEDRO SIMON - Por gentileza. um parêntese. · 
apenas parà dizer que V, Ex• tem razão. mas o Congresso tem uma 
maneira de resolver. Está ofendendo o_ Congresso? Rejeita. 

O Sr.Josaphat Marinho- Exatamente. 
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O SR. PEDRO SIMON- Na segunda vez em que o Con- transição. Vivi momentos difíceis aqui como Líder, tendo V. Ex.~. 
gresso rejeitar a medida provisória, o Governo-pensará duas vezes. na ocasião. Vice-Líder de Oposição, quando eu defendia o Gover-

0 Sr. Josaphat Marinho - Gostaria de lembrar outro as- no do Presidente Figueiredo ... 
pecto._ Há wn instrumento iia Constituição do qual não se faz uso O SR. PEDRO SIMON- Permite-me V. Ex•? 
regular, e que, em várias hipóteses, pode facilitar-a ação do Go- O Sr. Jarbas-Passarinho- Pois não. com prazer. 
vemo na obtenção de leis apropriadas. Por que não se apela. tanto O SR. PEDRO SIMON- Já _sei o que V. Ex- vaí dizer e 
quanto possível. para a prática da delegação legislativa, que está sei que rem razão. O que eu quero dizer é o seguinte, quando o 
na Constituição? Presidente Fernando Henrique Cardoso afrrma que terminou a 

O SR. PEDRO SIMON- Seria muitO mdhor. transição. Sua Excelência quer dizer que terminou um periodo. 
O Sr. Josaphat Marinho- Tivenlos rim ex.eniplo expressi- Não é a transição de quando saiu o Presidente Figueiredo e se im

vo no Governo Collor, Sabendo-se das dificuldades para fazer a plantou a democracia. Não. Sua Excelência não está falando nesse 
lei da isonomia- dificUldades que eram extensivas aos dois Pode- sentido e a expressão que usou é a seguinte: "terminou a Era Var
res - o Presidente pediu a Lei de Autorização, e o_ Congresso lhe gas, e vamos agora construir o Brasil dentro desses novos rumos". 
deu essa Lei. E a Lei de lsonomia. bem ou mal. foi feita. Tanto O Sr. Jarbas Passarinho - Estava em meu gabinete e ouvi 
que ainda hoje me causou surpresa uma notícia nos jornais, de V. Ex~ justamente quando começou a falar sobre esta frase "do l.ér
que o Ministro da Administração teria posto finl ao regime de iso~ ---Infnõ da Era Vargas" e. como-bom _gaúchO, V. Ex• não gostou. 
nomia. Não sei como possa fazê-lo sem revogar a Lei. Mas é uma O SR. PEDRO SIMON- E verdade. 
l;~·'Tihr;mca aue rodemos --dar ao Presidente Fernando Henrique O Sf. Jarbas Passarinho - Mas diria cJaramente que. no 
<..aruoso. ae que;: paru :::ou1uyuu u~.. .,t;du~ d!:~SUntos complexos. Sua Governo do Presidente Méd!ci. como todos sabemos. a luta a.rm<~.· 
L.>..1..~1 ......... _ ,..._ __ y---· . -- ~ -'l • • _ • • • _· .. ~- ,l,.. ,~.., .. ~ da da esquerda foi debelada. Carlos Prestes, esse grande ativista do 
medida imprópria e de caráter provisório. pre\ista na Lonsutuição. Partido Comunista do. passado. que fazía a sua contabilidade e o 

O SR. PEDRO Sll\IION- Como-sempre. os apartes de V. seu diário nas carteiiínhas que depois foram presas- o que foi um 
E.x• esclarecem as lacunas do meu pronunciamento. V. Exa tem belo serviço prestado a quem repelia o movimento comunista no 
toda a razão. Temos de estudar uma fónnula para se contornar Brasil- foi muito lúcido. Ele disse. mais de uma vez. que a luta ar
esse problema. mada contra esse poder constituído só iria prorrogar o período de 

Gostaria de esclarecer apenas o seguinte: pode parecer. pelo autoritarismo. Porque não havia força para derrubar. Então. se exa
tom do meu discur..so, que eu esteja endereçando. aqui, alguma cri- gerou. Houve uma resposta neste País nosso. que chamo o país 
tica ao Senador Hwnberto Lucena, ao Senador Jarbas Passarinho. que desmoralizou a Terceira Lei de Movimento de Newton: há 
ou ao Senador Mauro Benevides. mas, pelo amor de Deus, não es- sempre uma reação maior do que a contrária, mas maior não é 
tou aqui endereçando crítica a nenhum ex-Presidente do Congres- igual. Então o Presídente Médici teve o papel de combater a luta 
so Nacional. Eu acredito que as coisas mudaram. Por exemplo. até armada no País. O Presidente Geisel recebeu isso feiro e preparou 
ontem não dava para ser diferente. Creio--que com <nnedida provi- -V. Ex_• sabe bem disso- o desdobramento. que ele chamava de 
sória não dava para ser diferente. Penso que estamos mudando por distensão. na ocasião, co"m o Ministro Golbery do Couto e Silva. 
etapas e nos adaptando. Na núnha concepção, os Senadores Jarbas E, nesse preparo. o papel das oposições, a pressão das oposições. a 
Passarinho, Mauro Benevides e Humberto Lucena foram excep- pressão legitima das oposições. fez com que, repito. este papel não 
cionais. Sou testemunha disso~ Tive a honra de pertencer 'ao Sena- fosse exercido como desejava o Presidente Geisel. Lembro a V. 
do presidido por excelentes Presidentes. As Mesas agiram bem. Exa do decretão antigreve que o Presidente Geisel deixou, para 

Quero que me entendam, pode parecer, de repente. que o evitar que deternünadas atividades de natureza essencial pudessem 
Senador Pedro Simon está falando isso e aquilo ... Não, estou di- ser objeto de greve: o funcionalismo público não podia ter, bancá
rendo que há fases e momentos. O Presidente Fernando Henrique rio não podia rer, metalúrgico não podia ter. A partir daí. aconte
Cardoso tem razão quando diz que, no dia 1° de janeiro. terminou ceu o contrário; apareceu o Lula, o metalúrgico. E tive que 
a transição e que vaí"gõVernar com a inodernidade. mudando e ai- enfrentar. aqui, nesta tribuna, exatamente, as oposições. a partir do 
terando. E para isso. conta com o Congresso! - --- momento em qUe- fui o Líder do Presidente Figueiredo. Mas o Pre-

Estou nesta rribuna para dizer que concordo que. no dia lo sidente Geisel levantou a censura. acabou compleramente com a 
de janeiro. terminou a transição, e que-nOs ternos de nos adaptar a censura à grande imprensa, só ficando a chamada imprensa nanica. 
issó. Se o Presidente Fernando Henrique Cardoso está se reunindo Depois disso. veio o Presidente Figueiredo e. aí. tivemos a possibi
com a sua equipe e elaborando mil fórmulas de agir, constituindo !idade. inclusive. de ter feito uma eleição direta para Presidente da 
as comissão a, b, c, d, para o governo ser mais ágil. nem por isso RepúblíCa antes -da data em que foi eleito _o Sr. Ferna_ndo Colloi 
está criticando o ex»Presidente Itamar Franco, nem por isso está de Mello. S. Ex~ propôs eleição direta para 88, e teve que retirar a 
dizendo que Itamar agiu erradamente. pro_posta porque. ai. começou a crescer aquele movimento das Di-

O Presidente Itamar estava num regime de transição. Go- retas Já. e S. Exa. que estava reintroduzindo o sistema de votação 
vernou. sendo um Presidente que assumiu num determinado mo- direta para governadores de Estado, recolheu-se, pediu a retirada 
mente. Penso que o ex-Presidente Itamar Franco fez ·milagre. O da proposta. e eu nem era mais Senador. 
Presidente Fernando Henrique Cardoso está se__ <~,daptando. Nós 0 SR. PEDRO SIMON _ Havia um certo movimento por 
também, respeitando o que foi feito até aqui. temos de nos adaptar. certos Líderes da Oposição no sentido de prorrogar o mandato de 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.Exa um aparte? SUa Excelência por dois anos. 

o SR. PEDRO SIMON_ Com 0 maior prazer. ·nobre Se» O Sr. Jarbas Passarinho - É. de um gaúcho que. se não 
nador. ITiC engano, preside até agora. o PDT. Então. propunha essa exce

O Sr. Jarbas Passarinho- Primeiramente, agradeço~ re· 
ferêncías nomimiis-que V. Ex.~ fez a miffi e ao-s OUtroS colegas que 
presidiram a Casa Porém. tenho a audáCia-de discordar de V .Ex~ e 
do Presidente da República Não creio que agora: haja terminado a 

lente barganha. Aliás. o País é interessante. Senador Pe_dro Simon. 
Eu era ainda Major no meu -Exército e me acostumei a ouvir i_sso: 
"Vai ser candidato? Mas se ganhar. não toma posse". Depois: "Se 
ganhou, é re_elei~·ão". Já se está falando em reeleição: falou-se isso 
no periodo Collo~e. agora. já se estâ ~alando em reeleição. Dize~. 
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elementos da imprensa - eu não poderia agora identificar quem. O SR. PEDRO SIMON - V. Ex ... se meteu e não foi sem 
mas li. com certeza- que o ilustre diplomata. Embaixador da Itá- querer. Nos dois sabemos que foi por querer. Mas que V. Exa se 
lia. foi cumprimentar o Presidente Fernando Henrique ... V. Ex ... leu meteu. é verdade. Agora, nós dois sabemos que foi por querer! 
isso? E a esposa do diplomata itali~.no disse: "Um bom ano"; e o O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex ... não está fazendo wnjul
diplomata. como bom diplomata, dis~e: "Bons quatro anos", ao gamento. mas Uma: sentença injusta contra mim. porque, como di
que o Presidente teria dito: "E outros quatro". Isso saiu no jornal zia o meu nobre colega, aquele quadro era uma carta de prego, que 
sem nenhum tipo de reparo. e. em seguida, já vi que está COrrendo teria que ser cumprida de qualquer maneira. Mas não é isso não. 
lista para se falar na reeleição. Então, quando o Presidente Figuei- Queria dizer, honestamente, que não era e nem me lembrava, no 
rede assumiu, tive a impressão que Sua Excelência praticamente momento, dessa disputa que, lastimo, não panicipar dela. Aliás, 
completou aquela travessia._ E sendo V. Ex• Minisrro da Agriculru- lastimo duas vezes. Se fosse ainda Senador aqui, ia ficar numa di
ra. do qual os agricultores têm grande saudade, pertencendo ao ficuldade parecida com aquela do Burro de Burídl;I..O, não saberia 
Governo do nosso poeta de Marimbondos de Fogo, o nosso Se- primeiro se ia ao feno ou se ia à água. Acabava morrendo de sede 
nadar José Samey... e de fome. porque entre V. Exa e José Sarney eu teria grande difi-

0 SR. PEDRO SIMON- Com fnuífa fionra A única dife- culdãâe, realmente, de escolher, pois os dois são altamente quali
rença é que fui um dos indicados pelo Dr. T~Credo Neves-~ F---;:JlficàaOs~ E para não agredir o Dr. I ri:" ""'=" e<>tú chegando, também 
um dos primeiros a sair. mas tive muita honra. porque foi um Pre- é outro. Mas o problema que quena ~.:vnclurr era sobre a disten.:
sidente que respeitei muito e a quem tive muita honra em servir. - -s-ão. sobre a transição. Ora, então o Presidente José Sarney rece~ 

O Sr. Jarbas Passarinho- Agradeço o acréscimo que v. beu do Presidente João Figueiredo .... '~l•·• :.rr~ .. :-.t" G..::í~t:l re::el-o~~u 
Exa faz, porque diminuuia muno o Senador Sarne)' dizer que ele .... ~ · ,,., ·--·--~ _.,.,...;r.,.."'""' ,...; ...... ,....,....,...,. •. ,.::ntr<~ml"nte: nac,h-
foi vítima de um caderno de um Presidente que não tomou posse e ..:<tt.lu. mas milít.armt:m;.. t- ...... 11t.:au.v iOCebcu um 0ovemo que: el.e 
que deixaria nomeados os Ministros. completou. No meu entender. foi S. E~ que completou, pela sua 

O SR. PEDRO SIMON- Foi. ~1.!ª-lmente. foi._Quer di_- ineXcedível capacidadê: de tolerância. Tanto se prova que termina 
zer. o Presidente Samey ... _ _ __ a transição aí porque, erh seguida, vamos para uma eleição direta 

O Sr. jarbas Passarinho- Quer dizer. era 0 defumo que para Presidente da República. De maneira que é o único ponto. 
nomeava? Senador Pedro Simon, -qUe achei de fazer um ligeiro reparo à co-

O SR. PEDRO SIMON- Não. V. Ex• me permita.. vamos· locação do discurso do nosso ex-colega e hoje nosso Presidente. 
falar claro. Acho que a rransição se completou antes de agora. Não é com a 

O Sr. Jarbas Passarinho- Estou falando claro." posse do nosso ilustre colega, Fernando Henrique Cardoso, bri-
O SR. PEDRO SIMON -o Dr. Tancredo Neves deixou lhante Senador~ mas sim com a posse que começa por Tancredo 

todos os atas. Eu tenho. com muita honra. no meu gabinete. um Neves, que não teve a posse mas foi eleüo por um Colégio Eleito
quadro com a assinatura do Dr. Tancredo Neves nomeando-me ral, que V. Ex* e todos os membros da Comissão aqui classifica
Ministro da Agriculrura. que não foi para 0 Diário ·oficial pofque. varo- da maneira mais pejorativa possível. esse Colégio Eleitoral 
exatamente. na véspera da posse, Sua Excelência não pôde tomar elegeu Tancredo Neves. "Aí. surge uma questão de juristas, e V. 
posse. Ex a que é jurista poderia fazer muito mais especulação a respeito 

Então, o que quero dizer é que eu e 0 Presidente s~ey não sobre Se-cabia ou não ao Dr. José Sarney, como vice, tomar posse, 
tínhamos outra saída. senão asswnir 0 Ministério do Dr. Tanctedo. já que· S. Ex• não havia sido eleito nominalmente. mas eleito com 

o Presidente da República. não havendo o Presidente da República 
O Sr. Jarbas Passarinho- Aí, a discussão ... - tgm_ado. posse não havia vacância daquilo que se poderia preen-
0 SR. PEDRO SIMON- Quando o Or. Tancredo morreu. cher. 

no primeiro despacho que tive com o Presidente José Samey- e O SR. PEDRO SIMON - V. Ex• sabe da polêmica que 
deve estar no memorial em São Luís do Maranhão_- entreguei a existia -·o Presidente Figueiredo, que não é jurista, e o Dr. João 
Sua Excelência o meu ofício. pois tenho o recibo de_- en_trega no Leitão de Abreu, qUe é jurista. achavam qUe o Dr. Uly'sse~ ·Guima
protocolo. renunciando ao cargo de Ministro, para d.ar a Sua Exce- rães tinha a obrigação de assumir como Presidente da Câmara e 
lência a liberdade de escolher o seu Ministério. Foi quando se che- esperar que o Dr. Tancredo Neves melhof;ls.se .e assumisse ou. no 
gou à conclusão de que seria importante que, naquela alrura. o caso. declarar a vacância e promover nova eleição. 
Presidente José Samey, que tinha vindo da Presidência da ARE- O Sr. Jarbas Passarjnho- Aí, talvez a história não esteja 
NA, que assumia a v-ice-Presidência, quem tinha o _prestígio do sendo.muito justa com o Pre.sid_ente Figueiredo: quando S. Exi fez 
povo brasileiro naquele momento era o Dr. Tancredo Neves,,.Seria questão de não passar a faixa não foi por mesquinharia, foi porque 
interessante. para dar sustentação, firmeza. ao Governo. que o mi· S. Ex. a açreditava que passando a faixa legitimaria essa corrente 
nistério indicado pelo Dr. Tancredo ficasse para dar respaldo ao política que dizia que o Presidente deveria sair. 
Gov.emo do Dr, Samey. O SR. PEDRO SIMON -.Sou test~munha porque o Dr. 

Logo depois, antes do .primeiro ano, -reT!unciaiTioS- e Para João Leitão de Abreu- apesar de adversário, foi meu professor e 
ser candidato tinha que afastar-me do cargo até 20 de maio ou ju- meu íntimo amigo- me telefonou naquela oportunidade .... -
nho. nós nos antecipamos, entrando com um projeto em janeiro. O Sr. Jarbas Passarinho- Acho que estão rindo de nós e 
para sairmos e Sua Excelência ter o direito - o que achava legíti· eu n~o e~tou sabendo por quê. 
mo de escolher os seus minisD"Q~. Mas fui Miniso-o ~o_I?r. _?_3!fley _ -._O ss,. PEI)RO !!ji_MON - É problema interno de v. Ex• 
com muita honra e tive, da pane çl_e Sua Excelên_cia. uma grande porque é o seu Presidente Se~adOr-E.SpetÍéiião Affilil quein está rio
atenção e tenho o maior carinho e o l}laior respeito_ PetoS-momenM dQ. Isto é questão interna. 
tos que convivemos. O Sr. Jarbas Passarinho- É S. Ex"'? Eu ouvi risos genera-

0 Sr. Jarbas Passarinho -:Note que. apesar da experiên· lizados, pensei até que fosse de colegas de V, Ex~ também, não só 
cia que supostamente tenho, veja onde me meti sem querer. Quan- ele. Ê porque sendo a cabeça mais brilhante do P,Ps- a do. meu_ 
do falei em Ministro de Sarney ... V. Ex• está disputando com Pre~1dente- V .. Ex*. naturalmente, se referiu ,a ele, 
Samey a Presidência ... Não tive inte~ção... · - - O SR. ~EDRO SlMON- Mas. nobre Senador. quero dizer 
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a V. Ex• que, naquela madrugada, o Professai João Leitão de 
Abreu ... 

O Sr. Jarbas Passarinho- Uma grande figura. 
O SR. PEDRO SIMON- ... que apesar de adversário, tinha 

comigo a maior intimidade, me telefonava para dizer, explicar e 
justificar que quem deveria assumir era o Dr._ Ulysses Guimarães e 
que eu, como amigo do Dr. Ulysses. deveria convencê-lo a assu
mir. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Se V. Ex.• me pennite concluir 
este diálogo que muito me honra, já não é um aparte, é um diálogo 
entre nobres, e V. Ex• sabe o quanto isto me _agrada 

O SR. PEDRO SIMON- V. Ex• sabe que houve uma mu
dança no tom do meu di!>curso. Com a presença de V. Ex• e do Se
nador J osaphat Marinho, o que era uma manifestação de final de 
sessão tomou-se um depoimento para a História deste País. E ficO 
muito honrado com isto. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Os discursos de V. Ex.•, em ge
-·1 ._;;,, rl,.r,nime-ntoc:. nara a História do País, não são declaraçõe~ 
cu ... nc:n!-HlveJs.. Agora, vuucmo:, uu proolcmct da medida provisória. 
(.JUc:!U .Ipc0<i.'> !llal!> Ulh liHal ... u,l .,.., , , ~·'-- ___ _ ~ 

CasteUo Branco assumiu, lembro-me bem que, emoora estando no 
Pará. havia uma preocupação grande com ·a COngresso Nacional. 
do qual se dizia o que está acontecendo agora. Falava-se que as 
propostas chegavam aqui, os projetos tramitavam e nasciam mor
tos, como a Lei de Diretrizes e- Bases da Educação_. que tramitou 
11 anos. neste País. e termírioil com o parecer final do Sr. Carlos 
Lacerda. Então ín"Yentou-Se o decurso de prazo para forçar o Con
gresso_ a votar matérias. Votar, não aprovar. E- discutimos aqui, 
muitas vezes. o decurso de prazo. O que acontecia com a minha 
bancada? Tive a honra. nesta Casa. de comandar. como Líder. 40 
Senadores, éramos 41 Senadores na ARENA 

O SR. PEDRO SIMON- Logo depois ficou o MDB. com 
44 Senadores. 

O Sr. Jarbas Passarinh~ - Não, não f~i logo depois não. 
durou. 

O SR. PEDRO SIMON- Quanto tempo durou? 
O Sr. jarbas PasSarinho-- DUroü- muito. Logo depois vem 

o PDS. com 37 Senadores. _ -

O SR. PEDRO SIMON - Naquela oCasião lembro-me de 
um pronunciamento, quando extinguiram o MDB e criaram o 
PDS, fui a última pessoa, o último orador, naquela sessão trágica 
do Congresso. que lamentava isso. - -

O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex• me peimite- interferir 
neste diálogo.-só para manifestar a satisfação de ouvi-los sempre 
falando na maioria que representaram, eu sempre fui minoria. 

O Sr. jarbas Passarinho- V. Ex• é maioria. V. Ex". PFL 
mais PMDB. PSDB e PPR são maioria. E saúdo V. Exa como 
maioria com grande emoção. Enquanto V. Ex• est.i ver na maioria -
não sei por quanto tempo - teremos o sinal de que o Governo vai 
bem. 

O Sr. jarbas Passarinho- Continuando, ouvindo a pala
vra do nosso ilustre Senador e mesO'e pela Bahia. no nosso caso. 
V. E.x.• deve se lembrar. o PMDB cresceu depois que a ARENA se 
transmigrou para esse Panido. Somos. partidos tão corretos, tão 
convencidos das nossas ideologias. que quando houve o primeiro 
efeito Maluf- outros ainda acontecerão - dos 37 Senadores do 
PDS ficamos cOm- Cfuco. E eu. voltando ao Congresso. voltei a ser 
Líder do Partido com cinco Senadores. Houve o segundo efeito 
Maluf. e ficamos com dois Senadores: Dr. RoberiO -Campos-e eu. 
E quando passei á Liderança ao Dr. Roberto Campos. porqUe ele 
seria candidato a deputado pelo Rio de Janeiro. e o líder sempre 
fala mais. percebi que o tempo bavia pa<osado, eu tinha ficado aqui. 

e ele viajava muito. Então, wn dia, encontrei o Senador de passa
gem pelo Brasil. parei e lhe disse: "Senador Robeno Campos, so
mos só dois; converse com a Bancada, a Bancada sou eu!" Parece 
que o Presidente está chamando a atenção de V. Ex• pelo excesso 
de generosidade. rião sei se esta quinta-feira está tão repleta de 
candidatos a oradores. mas quero apenas concluir que o decurso de 
prazo era uma obrigação de votar- aqui entramos na história da 
maioria - e a nossa maioria. sem querer se incompatibilizar com 
propostas impopulares do governo. deixava passar o decurso. Con
corda V. E:x.•? Mas havia pelo menos a vantagem que V. Ex"' sa
lientou no início do seu discurso: a diferença entre o decreto-lei e a 
medida provisória nesse momenf,O. Agradeço a V. Ex"' e desculpe· 
me. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço e fico emocionado 
com o apane de V. Ex•. Que_ro _apenas esclarecer o seguinte~ o que 
o Presidente da República Fernando_ Henrique quis dizer é que 
houve uma era, que começou em 1930 e que Sua Excelência acha 
que terminou no dia lo de Janeiro. Essa era não terminou quando o 
ex-Presídente Samey assumiu. até por wn motivo muito simples. 
porque era para assumir o Dr. Tancredo. e o Senador José Samey 
passou a ser transição. Se o Dr. Tancredo tiv~s_e asswnido_- con
cordo com V. ex• - Se iniciaria uma nova era. Mas de repente 
morre o Tancredo e assume o Samey. O Presidente Sarney, por 
quem tenho o maior respeíto, não estou dizendo outra coisa. como 
não havia sido eleito. passou a ser uma transição. S. Ex•_teve que 
governar durante um ano com o Ministério do Dr. Tancredo; teve 
que esperar um ano para compor o seu ministério. teve divergên
cias com o Dr. Ulysses. O Governo do Dr. Sarney passou a ser um 
governo de transiçã_o. _ 

Quando assumiu o Collor. talvez se encerrasse aquela era. 
Não encerrou porque aconteceu o que todos sabemos: O Sr. CoUor 
sofreu o impeachment. saiu e bouve o GQverno I_tamar, que ja
mais poderia representar' o fim de uma era, porque o Presidente 
Itamar assumiu para fazer uma transição. 

Então, o que o Presidente Fernando Henrique Cardoso quis 
dizer não era transição, porque com a intervenção de V. Ex•., por· 
que já nos conhecemos, e já sabia o que V_ Ex'", iria dízer e enten
di. Mas. o Presidente Fernando Henrique Cardoso não quis dizer 
que era a transição, que terminou a transição da democracia etc e 
tal. Terminou: a transiÇão de uma era e entramos em outra: O Bra
sil de hoje com uma inflação de 1,5% no mês de dezembro; com 
previsão de 1,5% no mês de janeiro. O Brasil com um déficit pú
blico zero no ano passado; ~m 40 bilhões _de dólares de reserva; 
com um crescimento de 7% da indústria no ano passado. O Brasil 
com o Dr. Itarp_ar. que saiu com 90% de popularidade. reconhecido 
como homem sério e dignO. O Brasil com o Senhor Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que pa:-.sou por toda a campmha e 
hoje todos reconhecem que seu Governo é sério e digno. 

Agora. temos de construir o Brasil. não é. bora de falarmos 
em liberdade. pois já a temos: não é hora de falarmos em democra· 
c ia. já a temos. nem em ética, é hora de falarmos na consa:ução de 
um Brasil social. para que possamos progredir. crescer. desenvol
ver e avançar. Ê isso que o Senhor Presidepte Fernando~ Henrique 
Cardoso quis dizer. e e isso que considero que irá fazer. 

Então. meu querido Senador Mauro Benevides, fiz questão 
de dizer- V. Ex.~ não estava aqui- que V. Ex.• foi exemplar, como 
também o Senador Jarbas Pa!isarinho e o Senador Humberto Luce· 
na. Apenas estou dizendo que agora o Executivo vai ter um outro 
período e nós também. Vamos ter de mudar. termi.nar.co.m as me
didas provisórias. Vamos ter de nos adaptar. ter uma outra milrieira 
de legislar. Penso que temos de fazer isso. 

Por ex.emplo. julgo que teremos de tomar algumas precau
ções. AL·ho que vamos ter qu~ ~ecidir. Defendo u~a tese muito 
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singela: O Senado tem de se reunir mensal ou bimesrralmente, te- que aumentou de maneira extremamente exagerada o poder do 
mos de fechar as portas e conversar, discutir. Vamos debater, ana- Executivo de legislar, agravando aquele quadro que ainda outro 
Usar, vamos nos cobrar reciprocamente. É melhor do que dia eu recordava: o Senador Paulo Brossard falava do constituinte 
cochichar nos corredores. Vamos ver a interpretação do Congresso solitário da Granja do Torto. 
e do povo. Por que o povo está tão revoltado contra nós? O que te- o SR. PEÓR.O SIMON -Na época. do Riacho Fundo. O 
mos de fazer? ComO telnoS-de agir? Isso nós temos de fazer. ConstittJinte do Riacho Fundo. 

Creio -que o espaço dos líderes se reunirem e decidirem_ ter- 0 Sr. João Calmon _ 5 im. Aquílo; comeritado pelo então 
minou. essa fase já desapareceu. A primeira coisa que temos de fa- Senador Paulo Brossard. era um pingo d água diante de um ocea
zer é não termos mais líderes se reunindo. discutindo e decidindo no, wn oceano de medidas provisórias. Na verdade, nós abdica-
pelo Plenário. Os líderes. no máxirrio. podem se reunir e coorde- mos da nos_sa condição de membros do Poder Legislativo. Porque, 
nar. mas a decisão. o voto é do Plenário. hoje, o grande legislador não está aquL 

No momento em que a decisão depender do voto dos 81_ Se-
nadores. duvido que S. Ex"s. não estarão aqui. Agora, como dizem O SR. PEDRO SIMON - V. Ex" disse o termo ex.ato. nós 
alguns: "Eu chego lá e nem sei o que vou votar. porque todo mun- abdicamos, porque, na verdade, as medidas são baixadas: passam· 
do já decidiu."Essa realidade nós temos de mudar. se os 30 dias e não aprovamos nem_ rejeitamos, não fa_zemc;>s nllda. 

Está acontecendo hoje um fato brutal. As pessoas cobram O Sr. João Calmon - Perdoe-me a violência da afrrmação. 
de mim, dizendo: "Siinon pára de falar no Lucena" Por que a opi· mas isso é uma vergonha para o Congresso Nacional, a que eu ain
nião pública faz um julgamento contrário ao Senador Humberto da pertenço. Portanto. isso não é uma crítica. é uma autocrítica. 
Lucena? Por quê? Porque a imprensa colocou perante a opinião~ Também fui cúmplice. Não lutei para tentar, pelo menos, evitar 
pública que S. Ex." fez a sua campanha polítíci àS custas da Gráfi- esse-golpe contra o Congresso Nacional e que está nos colocando 
ca do Senado. E como é que o Senador Pedro Simon. que é uma em um nível que não-desejo sequer qualificar.-por respeito ã esta 
pessoa séria. sempre foi. defende um cidadão que fez toda a sua Casa. onde tive o privilégio de trabalhar durante tantos anos. mas 
campanha às custas da Gráfica do Senado? Perdoe· me a imprensa. que ainda me restam alguns dias. Mas. nobre Senador Pedro Si':. 
mas isso não é verdade. mon. não é só esse o aspecto grave- o P<Xier Legislativo deixar de 

Não se pode brincar com a honra e com a dignidade de um legislar parcialmente e atribuir ao Poder Executivo essa faculdade 
cidadão desta maneira. Alguns disseram: "Mas, Simon. para ti era -. nós também deixamos de fiscalizar o Poder Executivo. Existe o 
muito mais fácil bater." Tribunal de Contas que. como sabemos. é o órgão auxiliar do Con

Mas é que eu não sei brincar com a dignidade de ninguém, gresso NacionaL Precisamos acrescentar mais wn ponto a esta crí-
como não gosto que brinquem com a minha. tica ou a esta autocrítica que tOdos estamos fazendo. O Tribunal de 

Havia uma tradição. durante 30 anos, de usar a gráfica. E Contas denuncia ao Congresso NaciOnal que o Poder Executivo 
digo isso com a maior tróiriqililidade, JX>rque dela nunca me utili- estâ violando a Carta Magna, no momento em que. em vez de des
zei. a não ser para a publicação de discursos e projetes. Mas. muita tinar metade dos 18% da receita de impostos federais para a Edu
gente usou. Mais de 400 parlamentares dela se utilizaram. durante cação. na pane de enSino fundamental e de erradicação do 
esses 30 anos. De repente. o Tribunal Superior Eleitoral e o Supre- analfabetismo, só está gastando menos da metade: ao invés de 9%, 
mo Tribunal Federal tomam uma decisão diferente da nossa E que metade dos 18%, estava gas[ando apenas 4.2%. menos de um 
me perdoem esses tribunais, mas eles não podiam fai.er isso Co- Quarto. Nobre Senador Pedro Simon. esta é ouua omissão nossa, 
nosco. Eles tinham que nos respeitar. não podiam chegar e cassar esta é outra vergonha pouco focalizada, embora eu tenha com cer
a mandato do Presidente do Congresso Nacional e lançar à execra- ta vocação para o sofrimento, denunciado, mesmo sabendo que 
ção pública o Congresso Nacional. Com todO- respeito. podiam ter não estava com possibilidade de êxito, mas cumpri o meu dever. 
chamado. podiam ter debatiJ,l. podiam ter analisado. O que acon- Há um outro detalhe que. a longo prazo, me parece ser mais ím
teceu? O Presidente do Congresso Nacional. Senador Humbeno ponante e mais grave do que esses assuntos que estamos focali~ 
Lucena, que deu posse ao Dr. Fernando Henrique Cardoso. teve a zando até este momento. De 1970 para cá já foCalizei esse assunto 
<:am ::~·,..!:datura cassada: cometeram um absurdo com um home_m vinte ou trinta yezes,_c~mo~_semP!e. inutilmente. Um gaúcho. um 
J.e respe1,., • ~ , notável parlamentar gaúcho, Tãrst'f Duua, aomo Relator da Lei Or-

O que aconteceu? Parece que votamos urna le1 sem le-Ia. E gànica dos Partidos, acolheu emenda de minha autoria. criando no 
uma irresponsabilidade de nós todos, votarmos uma lc:i seq1 ~~~la, _ Brasil. ao lado de cada partido, o Instituto de Formação Política. 
Aquilo que a vida inteira era permitido passou a ser proibido ~r para fonnar e renovar os quadros partidários do nosso País. Esta 
lei. O Tribunal Superior Eleitoral, que me perdoe. mas ele poden~ não era uma idéia original minha. eu a vi Sendo aplicada, com total 
ter dado um prazo. poderia ter determinado: - Agora tem uma le1 êx.ilo. na antiga República Federal da Alemanha. Apresentei emen
nova, sei .que há uma tradição de 30 anos. mas agora tem que ::..:r da ao nobre Senador Tarso Duua. inesquecível Senador. que a 
diferente. Baixasse diligência, viesse aqui e chamasse o Presidente aprovou_, c_om o maior enrusiasmo, com elogios extremamente ge
do Congresso, expusesse uma 3}lálise para ser interpretada. Tem nerosos e, nobre Senador. também gaúcho, também combativo. 
uma lei que diz que é proibido? E. Então. que o Parlamentar, como também orgulho desta Casa. Pedro Simon. não houve possibilida
compensação ·do seu aro. recolha wna conlribuição para cobrir de alguma de o meu Partido. do nosso Partido. Senador Pedt:o Si
aquilo que iez. Se é tanto, que se pague; mas uma multa. se for ~ mon. cumprir esse dispositivo da Constituição. que é de 
caso.-Então. nós nos reuniríamos e decidiríamos que o fulano vaa importância transcendental. Se ele tivesse sido cumprido. prova
pagar uma multa. .. Estou apenas analisando o equívoco. a maneira velmente não teriam ocorrido essas graves anomalias que estão co-
com que votamos wna lei sem praticamente lê-la. brindo o Congresso Nacional; eu não diria daquilo que deveria 

o Sr. João Calmon- Permíte-me V. EX~ um aparte? dizez:- a minha autocensura_ funciona-. mas. pelo menos, está !e-
O SR. PEDRO SIMON- Com o maior prazer. v ando o Congresso a Um julgamento ex.Uemameilte severo por 
O Sr. João Calmon- Nobre Senador Pedro Simon. V. Ex.a parte 4a opinião pública. Nobre Senador. vou deixar 9 -~ongreS_so 

focaliza. com a objefividade de sempre, a tremenda distorção que sem_ decifTar.esse ~stério. Dec~rridõs_tantos anos: depoas da apre
aprovamos: a criação das medidas provisórias; o novo fuStrumerito vaçao da Let Organtca dos Pantdos. sem o cumpnmento desse ar-
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tigo, aliás. sem o seu cumprimento total Repetirei pela décima 
ver. o Partido dos Trabalhadores, seguindo o exemplo que vi na 
Alemanha e trouxe para o Brasil, já possui hoje seis institutos de 
formação política e sindical, rigorosamente de acordo com a lei, 
não cometendo qualquer ilegalidade ao conseguir da antiga Repú
blica Oriirital da Alemanha, a Alemanha socialista. recursos fman
ceiros para instalar o primeiro instiruto -o é'm Cãjamar, peno da 
capital paulista. Nobre Senador, continuei nessa luta~ luta perdida 
e condenada ao fracasso. Mas, pelo me'f10S, tenho uma pequena 
qualidade: sou teimoso. Decorreram vários anOs-e \'oltou a desper· 
tar a nossa atenção wna nova Lei Orgânica dos Partidos. Como os 
gaúchos. por mérito próprio. estão sempre em todas, foi novamen
te um gaúcho escolhido para ser o Relator, o nosso fulgurante co
lega Senador José Fogaça S. Ex• realizou um trabalho realmente 
magistraL Manteve o artigo, criando, ao lado de cada panido. o 
Instituto de FollDação Política. E, desgraçadamente, apesar do pa
drinho forte, para não dizer fortíssimo, que -é- O brilhante Senador 
José Fogaça, continUá letra morta esse artigo da Lei Orgãnica dos 
Partidos. Nobre Senador Pedro Simon, eu diria, sem querer au
mentar as proporções da gravidade desse fato, que, se tivéssemos 
cumprido desde 1970 esse artigo, certamente o Bras i I não teria en· 
frentado wn período [ão tenebroso. Hoje, a condição de Parlamen
tar passou a ser um ônus. Eu que o diga, porque viajo muito por 
este Brasil afoci e faço perguntas ao motorista do -táii que me con
duz. O que ouço. nobre Senador Pedro Simon, de motoristas. de 
homens do povo, que não nos conhecem, porque nem todos os Se
nadores têm acesso frecj_üente à televisão. é absolutamente irrepro
duzível. Descemos a um nível que é altamente preocupante. E um 
dos motivos dessa queda do nosso prestígio, sem dúvida nenhwna, 
foi a falta do cumprimento desse artigo da Lei Orgânica dos Parti
dos. V. Ex• que é um Líder modelar. inspiração das novas geraçõ
es. como o é o nobre Senador José Fogaça, V. Ex•s .. que vão 
continuar aqui no Congresso Nacional. poderiam atender a um dos 
últimos apelos que faço antes de encerrar minha modesta trajetória 
pelo Congresso Nacional fazendo um esforço para o cumprimento 
desse artigo da Lei Orgânica dos Partidos. Se nãO houvei isso. no
bre Senador Pedro Simon. o próximo passo será o perigo grave -de. 
nós parlamentares, não termos a IX)ssibilidade da garantia sequer 
do direito_ de locomoção neste Pafs, ta1 é a série de acusações, al
gumas infundadas, outras exageradas. mas. desgraçadamente para 
nós, wna boa parte é wna crítica com fundamento. Fica aqui este 
apelo, ao mesmo tempo em que renovo a V. Ex~s. toda a minha 
admiração pelo trabalho que têm realizadQhá _décadas. como um 
modelo e uma fonte de inspiração para todos nós. Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON- V. Ex' não calcula o carinho e a 
mágoa com que recebo seu pronunciamento. O carinho. por vir de 
V. Exa. e a má-goa, pela injuStiça de não tê-lo aqui a partir da pró
xima Legislatura. V. Ex~ é um homem que honra e dignifica esta 
casa. E nâo há dúvída nenhuma de que as injUnções da vida políti
ca llie fizeram uma injustiça imensa. porque nós não tínhamos diw 
reito de nos vermos privados da presença de V. Ex•. 

As duas causas pelas quais V. Ex• lutou fundamentalmente. 
com certeza mudariam o destino do Brasil; a Educação e a fonna
ção politica dos partidos. 

Quanto ã Educação, não precisainos nem falar. porque- as 
aulas se multiplicaram pelo mundo afora. 

Quero llies dar wna boa notícia: estive conversan~o com 
um futUro Ministro do Presidente Fernando Henrique CardOso. e 
ele disse-me que logo, através da televisãO;- te-remos um canal dire
to ligado a, praticamente. todas as escolas do interior de todo o 
Brasil. com programas especiais pellDanentes e con_stant.es.- exclu
sivamente dedicados à Educação, no Brasil inteiro. Acho que vai 
ser uma revolução, qualquer coisa de sensacional. o que vamos 

ver, dentro de muito breve, em termos de televisão educativa no 
Brasil. 

Quanto à formação dos partidos, a única coisa que gost~a 
de dizer a V. Ex• é que. desgraçadamente, o Brasil não tem tradi· 
ção de partidos potíticos. 

O Brasil, no fundo. nunca teve partido político para valer. 
No Império. tínhamos dois partidos que eram absolutamen

te iguais. Quer dizer. o Imperador botava um. botava outro, mas. 
na verdade. não havia mudança nenhuma. 

Na República. os partidos eram estaduais. Era a política dos 
Governadores. Na República não tínhamos sequer partido nacio· 
nal. Era o célebre Partído Republicano Paulista. eram os partidos. 
a nível de Estado. que os governadores mandavam. A escolha era 
feita pelo Presidente da República, pelo telefone, perguntando 
quem era o candidato de quem. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON- Com o maior prazer. 
O Sr. Josaphat Marinho- Gostaria apenaS-de aditar um 

elemento ao que V. Ex~ está afirmando. No Império, os dois pani
dos se confundiam tanto. o Liberal e o Conservador, que a bibliog
rafia h-istórica assinala que nada se parecia mais com um lusíada 
dO_-que um sa4Uarema no poder. Mas-; infelizmente, isto continua 
se reproduzindo na República. 

O SR. PEDRO SIMON - Em 1930, o Dr. Getúlio Vargas 
terminou com todos os partidos políticos. Em 34. vieram os mes· 
mos de antigamente. Em 37. terminou de novo. Em 45, tivemos a 
primeira grande chance e, pela primeira vez, tivemos partidos na
cionais no Brasil. E teve tudo para dar certo: PTB, PSD, UDN. 
Mas teve um defeito manai: os partidos não foram feitos ideologi· 
camente, formaram-se num divisor de águas, que se chamava Dr. 
Getúlio Vargas. Os ex-Interventores d_o Dr. Getúlio Vargas entra
ram para o PSD. Os adVersários do Dr. Getúlio Vargas entraram . 
para a UDN. Maliciosamente. o Dr. Getúlio Vargas, prevendo a 
tendência ao comunismo. depois da vitória, criou o PTB, para ar
regimentar a class-e trabalhadora. Nenhwn dos partidoS foi feito 
com ideologia. Houve um determinado momento, por volta de 64, 
em que-os partidos começaram a ter ideologia. O PTB passou a ser 
o partido dos trabalhadores. _O PSD passou a ser o Partido da Agri
cultura. da aristocracia rural. dos homens do interior, a UDN pas
sou- a-ser o Pãftido de ufna elite intelectualiz;ada, mas os Partidos 
começaram a ter definições ideológicas. Apareceu wn tal de PDC, 
que representava a democracia cristã da época. Os Partidos come· 
çavam a ter um cunho ideológico. Dr. Getúüo já era passado, já 
estava mono e já não era influência eleitoral, e os partidos co~e
çaram a ter uma presença nacional. Aí veio a Revolução e acabou 
com rudo e criou a ARENA e o MDB: ARENA é Governo. \1:08 
é Oposição. 

Dizem que aqui no Senado nc1o tinha gente para fazer o 
MDB. Então, um certo Senador foi obrigado a ficar no MDB. por
que se S. Ex~ ficasse na ARENA não tinha o número mínimo ne
cessário para fazer o MDB. 

O Sr. josaphat Marinho- Já que V. Ex• está fazendo his
tória. vou dar um aditamemo. sem citar nomes. Àquela época. 
houve quem saísse de Brasilia para os seus Estados. pedindo aos 
que iamos ficar no MDB que se lhes reservasse um lugar. porque 
no partido do Go_verno ele não podia estar, e voltou integrando o 
partido do Governo, E houve quem saísse. para entrar no partido 
do Governo. e. comO-não foi aceito no seu Estado, acabou entran
do no MDB. Foi tudo inautêntico. Essa situação é que não pode 
continuar. Houve um momento- quero pedir a atenção de V._Ex• 
e da Casa-. na vigência da Constituição de 46. em que parece que 
tinhamos encontrado um grande dado para a reforma dos partidos 
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polfticos. quando se deu a eleição do Sr. Jânio Quadros~ à reveüa, 
em verdade, dos partidos. Ele se impôs., se impôs a um grande Par~ 
tido como a UDN. Ali foi o momento em que se -ficou a verificàr 
c !aram ente que os partidos não existiam - foi o homem que impôs 
a sua candidatura. 

O SR. PEDRO SIMON- Como o Collor depois. 
O Sr. Josaphat Marinho - Como deJX>is CoUor. o que 

mostra que não estamos fazendo uma reforma primordial à vida 
das instituições. como a reforma panidária. E o Governo atual co
meterá também um grave erro se não concorrer para esta reforma 
em profundidade. _ _ __ __ 

O SR. PEDRO SIMON- Mas. como diz V. Ex', aí se ex
tingUiram os partidos. Nwtca me esqueço: houve a Revolução: e 
eu. guri, assumi o comando do PTB. depois de março de 64. Então 
Castello Branco baixou, pela primeira vez, a Lei Orgânica dos Par
tidos, que até então não existia. E. a partir dessa lei. CasteUo Bran
co passou a exigir ficha partidária. e passou a exigir, além de ficha 
partidária, que para haver diretório do partido em determinados 
Municípios. diretório municipal, tinha que ter um detenninado nú
mero de fichas. e para criar o diretório estadual em determinados 
Estados deveria haver diretórios municipais em tantos Municípios. 
O que aconteceu? Só fez isso a UDN, o PSD e o PTB. Como o 
PTB se salvou, veio o AI-2 e terminou com tudo. 

O Sr. Josaphat Marinho- Aí é que está, pennita-me V. 
Ex•. O Presidente Castello Branco teria prestado um relevante ser
viço político ao País se mantivesse a lei orgânica que havia elabo
rado. Mas ele cometeu o ato de fraqueza de destruir os partidos. 

O SR. PEDRO SIMON-- O AI-2 extinguiu tudo e ficaram 
ARENA e MDB. Aí diz bem V. Ex.• que ARENA e MDB eram a 
mesma cais~ em geral, mas para o Rio Grande do Sul não era. e 
está aqui o Senador José Fogaça para dizer que para nós era bem 
difiri:nte. MDB era pau. era cadeia, desde o início, -com Jango e 
com o Brizola do lado de lá. Foi muito bem definido, porque quem 
veio para cá. veio para cá. e quem foi para lá, Toi para lá. Mas, em 
geral levou um tempo enorme e lá pelas tantas o MDB - V. Ex• 
sabe e foi o meu candidato a Presidente do MDB - passou a ter 
cara. passou a ter vida; diz bem o Senador Josaphat Marinho. do 
zero. passou a ter presença. 

Lembro-me. modéstia à parte. que fui "o primeiro V ice-Pre
sidente do Dr. Ulysst:s (Jtllmarães. que o MDB passou a ter con· 
teúdo. E a ARENA também. só que a ARENA estava em wna fase 
baixa. mas também tinha conteúdo. E o que fizeram? Extinguiram 
a ARENA e o MDB. Lembro-me do célebre discurso que fiz, 
quando eu até mexi com- o·sarney, então Presidente da ARENA, 
dizendo que S. Exa estava vivendo um mal momento. porque esta· 
,."':vindo defender a extincão de panido pohnco pur um projeto de 
le1. JJ. \:extinguir partido político por ato de força. por violência. 
por arbílrio: vi Partido político. inclusive, existir na clandestinida· 
de e até no exterior. esperando poder existir. Agora um Congresso 
votar a eXtinção de um partido político ... V. Ex.•s estão extinguin
do o MDB à nossa re"'~'"- nós somos contra. queremos manter o 
nosso Partido e V. Ex•s estão extinguindo o nosso Partido. 

Eu dizia: não adianta criar um Partido novo. Se não muda· 
rem as idéias. se não mudar o conteúdo. se a ARENA levou tanto 
tempo para ser o maior Partido do Ocide"nte e desaparecer. a tal 
ponto que tem que se pedir a extinção porque não tem mais con· 
fiabilidade, o novo partido pode levar menos tempo. E levou me
nos tempo. 

Então. quando o MDB começou a se constituir-- extingui
ram o MDB - e se abriu o leque panidário. aí- perdoem-me - se 
cometeu um absurdo. A minha tese- e eu deixei de ser GOverna
dor em 82 porque não fui para o PDT -é que tínhamos qu-e lutãr 
"'lté cri~os a Constítuiriti. Co"nvOcada a Consritl,linte. pod~a_mos 

extinguir os partidos políticos. Aí, fazer uma convocação, uma vo
tação livre e total. Votação livre e total sem partido. e aqui, dentro 
da Constiruinte, nasceriam os partidos em cima de c_onteúdo. em 
cima de idéias, em cima ·de filosofias~ Desgraçadamente, extingui
ram o MDB e a ARENA antes de convocar a Constituinte. E_como 
se formaram os Partidos? O Partido do Dr._ Ulysses_Guit_:narã~s. o 
Partido do Dr. Leonel Brizola, o Partido da Revolução. Mais uma 
vez, se formaram os partidos políticos sem conteúdo, sem ideolo
gia, sem absolutamente nada. 

O Sr. Josaphat Marinho - E se teria evitado o prolonga
mento da excessiva heterogeneidade que caracteriza os panidos na 
arualidade. 

O SR. PEDRO SIMON- Até hoje. 
OS r. Mauro Benevides- Permite·me V. Ex.'"- um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON- Ouço o aparte do nobre Senador 

Mauro Benevides. 
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Líder Pedro Símon, V. 

Ex• agora. a esta altura do seu discurso, nos conduz a um outro 
rumo. 

O SR. PEDRO SIMON - Quem conduziu foi o Senador 
João Calmon, e eu tive que seguir. 

O Sr. Mauro Benevides- Mas não há dúvida de que é um 
rumo que, dissecado. discutido e debatido, ftxa a nossa posição e 
representa, sobrerudo. um reexame de deliberações adotadas num 
passado recente - de que somos contemporâneos - e que mere
cem, neste instante. ao longo -do seu pronunciamento, o nosso re
paro e a nossa consideração. V. Er sabe muito bem que o 
Presidente Humberto de Alencar Castello Branco concebeu altera
çõeS substanciais- na vida brasileira. levando o ideário daquele mo
vimento que el_e comandou. No que diz respeito à esuurura poütica 
do País, ele elaborou três documentos básicos, alguns dos quais 
referenciados por V, EX• e pelos Senadores que interVieram nos 
debates. No que diz respéito à área política. eram os três documen
tos básicos: o Código Eleitoral. a Lei Orgânica dos Partidos e a 
Lei de Inelegibilidade. Os Partidos saudaram no Congresso o sur
gimento desses três diplomas legais que iam disciplinar a ação par
tidária em todo País, e o que V. Ex" viu foi que os partidos foram 
dissolvidos, a legislação foi toda alterada - alterada por lei com
plementar - ao alvedrio do interesse do partido majoritário que 
surgiu na época. que foi a Aliança Renovadora Nacional. Enftm, 
foram fatos que descaracterizaram realmente aquilo que, num pri· 
meiro momento, representava o pensamento do próprio Movimen
to de Março. expressado nos documentos da lavra do Presidente 
Humberto de Alencar CasteUo Branco, chancelado pelo Congresso 
Nacional. Este é um aspecto que me senti no dever de comentar a 
esta altura do discurso de V. Exa. No início do seu pronunciarnen· 
to, V. Ex_• se adentrou na questão da competência legislativa do 
Congresso, falou nas medidas provisórias. Ressalto, mais wna vez 
aqui, que no momento em que dirigi o Congresso Nacional. com o 
apofo da Mesa, com o apoio dos Srs. Senadores. sobretudo, com o 
apoio desta Casa, num pronunciamento _que fiz daquela cadeira. 
neste instante ocupada pelo nobre Senador Chagas Rodrigues. fiz 
um contundente pronunciamento considerando abusiva a utiliza
ção das medidas provisórias por parte do Presidente de então, o Sr. 
Fernãndo Collor de Mello. Da mesma forma procedeu. horas de
pois, o Presidente da Câmara dos Deputados que. neste instante. 
amarga um ostracismo no Sul do País, o Deputado lbsen Pinheiro, 
que menciono o seu _nome neste momento porque. na.quele mo~ 
mehto hi~tórico. teve também a coragem de se insurgir contra a 
edição. que era indiscriminada. das medidas provisórias no Gover· 
no Collor e c_onseguimos em detenninado momento. _Mas ressalto 
pata V. Ex• o seguinte: dizia eu que a utilização das medidas pro
visórias era abusiva. e para que isso não ocorresse. conspurcando a 
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nossa prerrogativa de legislar. era preciso que o Congresso Nacio
nal agilitasse o processo legislativo. Sem que isso ocorresse, o en
tão Presidente Collor e, posteriormente, o nosso companheiro, 
Presidente Itamar Franco, da forma ainda mais desabrida, ainda 
mais descontrolada. continuou a utilizar a medida provisória. En
tão. se nós que compomos o atual Congresso não conseguimos 
conter essa avalanche de medidas provisórias, fazemos votos que 
os nossos sucessores - e aí estará V. Exa e alguns companheiros 
desta Casa, como o Senador Josaphat Marinho - tenham força 
para conter a edição sucessiva dessas medidas no Governo Fernan
do Henrique Cardoso e que o Congresso Nacional se compenetre 
da sua competência legislativa e ofereça, naruralmente, ao Presi
dente da República, em tempo hábil. aqueles insb1lmentos que Sua 
Excelência considera indispensáveis para o exercício da sua admi· 
nistração do Governo Federal. 

O SR. PEDRO SIMON - Plenamente solidário com V. 
Exa. repito o que já afirmei aqui:- temos de encontrar uma solução; 
temos de sentar à mesa e debater. Se trinla dias é pouco. vamos 
aumentar para 60 ou 90 dias. É uma reedição. O que não pode é 
continuar como está. Falamos em medidas abusivas do Presidente, 
mas há também omissão abusiva da nossa pane quando não vota
mos nem rejeitamos. Portanto, somos cc-responsáveis. Temos de 
encontrar uma saída. 

Senador João Calmon, voltando à questão abordada por V. 
Ex•, estamos vivendo ainda a fase em que não temos panido. A 
primeira eleição direta para presidente do Brasil foi uma piada. O 
PMDB. com governadores em 22 Estados - só não tínhamos o do 
Estado de Sergipe -. apenas alcançou meia dúzia de vOtos para o 
Dr. Ulysses; o Dr. Collor, que não tinha ninguém pois repulsava a 
classe política, teve uma vitória espetacular. O segundoJugar. na
quelas eleições, foi de um partido pequeno, o PT, que, na época, 
não significava praticamente nada. O Dr. Aw-eliano Chaves. can
didato do segundo maior partido- PFL -. teve uma votação inex
pressível. O póvo disse não aos partidos políticos. 

Penso que devemos partir para a consolidação. V. Exa tem 
razão em dois aspectos: parlamento e partido político. Se conse
guirmos organizar a vida do Parlamento. estaremos. concomitante
mente, organizando a vida do partido político. E se estivermos 
organizando a vida do partido político, esra.remos apreciando a 
vida do Congresso Nacional. 

Concordo com V. Exa e me atreveria a dizer que nós. do 
RiO Grande do Sul, tivemos, duranLe os meus 20 anos como Presi
dente do Partido, wn Instituto de Fonnação Política :-IEPS. Frutos 
desse instituto, poderia citar o nome de uma série de pessoas, 
como. por exemplo: José Fogaça, Ibsen Pinheiro, Nelson Jobim. 
Paulo Brossard, Luís Robeno Ponte; todos vieram para o PMDB. 

Se não tivennos panidos consolidados, como bem diz o Se
nador Josaphat Marinho. estaremos correndo um grande risco. O 
Presidente Fernando Henrique faz o que deveria fazer, pois neces
sita de uma maioria de 3/5 para mudar a Constiliiição - eu faria o 
mesmo na posição de Sua Excelência Toda.via, não podemos che
gar ao fmal do Governo numa geléia geral, se~~ um_ ~r_ a sua 
cara. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• me perntite um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON- Pois não, Ex'. 
O Sr. Josaphat Marinho- A minha impressão fínal é a se· 

guinte: se não fizermos uma reforma profuilda nos pan.idos. encre 
outras conseqüências danosas. resulta a de que nenhum governo 
pode conrar seguramente com maioria no Congresso-. 

OSR PEDRO SIMON- Sim; pois'São-tnaíorfas eventuais. 
O Sr. Josaphat Marinho - Se os partidos não se organi· 

zam devidamente. não podem garantir nenhuma maioria a governo 
nenhum. 

O SR. PEDRO SIMON- São dois tipos de maioria: aque
la. que inclusive não vale à pena falar, que é a do "é dando que se 
recebe"; e, ainda. aquela que é eventual. que vota de acordo com o 
projeto. Se a matéria- di.z respeíto a uma estataL V. Ex• está votan
do de uma maneircl;. daqui a pouco, se a matéria diz respeito a ou
tro tema, V. Ex• estará votando completamente de ou tia ffiaiteira. 
Eu também: estamos-distribuídos dessa fonna. 

Agora. entendo. Sr. Presidente. que temos de estar prepara
dos para o embate que vem aí. É muito importante nós sairmos 
com dignidade da hora que estamos vivendo~ Com todo o respeito 
que tenho à imprensa, creio que somos responsáveis - nós, classe 
política -, cometemos muitos equívocos, mas temos que analisar 
este momento. 

A Câmara dos Deputados vai analisar o projeto enViado por 
esta Casa. A meu juízo, o nome "anistia" foi ma( dado. Todos es
tão querendo dizer que vamos aplicar a anistia ao Senador Hum
berto Lucena porque S. Exa teria usado dinheiro público_ para fazer 
a campanha eleitoral. O nome, repito. foi mal dado. Na verdade, 
na minha opinião, o que vamos fazer é praticar a reparação de um 
equívoco que pode ter sido praticado por nós e pelo Poder Judiciá
rio. Faço wn apelo aq bom senso, ao equilíbrio e à seriedade da 
Câmara, uma vez que a imprensa está levantando interrogações 
com relação à decisão daquela Casa. 

Parece-me que a decisão que está sendo apresentada - não 
pode ser geral nem ampla- é no sentido de que aqueles que duran
te trinta anos assim procediam e que agora não ocorre mais pos
sam fazer a reposição da importância X e tenham o direito de 
normalizar a sua situação. Caso contrário. o Tribunal vai ter que 
exigir que a Gráfica forneça os nomes-de uma série de Senadores e 
Deputados que, injustamente. vão ser atingidos. 

Entendo que isso deve nos alertar no sentido do fururo, com 
relação ao que podemos· e o que não podemos. A primeira coisa 
que defendo é a clareza da nossa cara perante a opinião pública. 
Temos que ter a coragem de cüzer o que somos e o que não somos. 
Nós. Congresso Nacional. temos de ter o enfrentamento cara a 
cara com a opinião pública; não temos por que esconder o nosso 
pronunc;iamento. O relacionamento futuro passa por aí. 

Defendo a tese de que esta Casa tem que ter pensamento. 
Não admito que tenhamos uma Comis~âo de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional que se resume a votar embaixador para o exte
rior, posto que, se o Senador Alfreçlo Campos quiser fazer um es
tudQ. não há condições de levá-lo adiante. 

O nosso Senado tem que ser proporcionalmente avaliado. 
Qual é o prestígio do Brasil no mundo'? Qual o prestígio dos Esta
dos Unidos no mundo? Não quero que o Senado brasileiro tenha o 
prestígio do Senado americano, mas quero que o Senado brasileiro 
tenha. proporcionalmente. perante o Brasil, o prestígio que o Sena
do americano tem perante o povo americano. E. lá há esse prestí
gio. Naquele país, quando o Senado se reúne para discutir política 
externa. treme: li quando o cidadào vai à Comissão de Economia 
para debater uma questão, treme, porque nas comissões há pessoas 
com mais -conjunto, com mais capacidade, com mais competêncià 
do que o Executivo. 

Inclusive, assisti a um debate fantástico nos ESiaâOs Uni
dos. Passei um mês no Congresso àntericano e. na ocasião. discu· 
ti u-se a fabricação daquele célebre avião supersônico americano 
para competir com o francês, o Concorde: de um lado. o Governo 
·e- os trabalhadores defendendo o projeto, porque gerava mão-de
obra. entre outras··~.-antagens: de outro lado, a sociedade contra. por 
entender que era um lux:o exagerado, um gasto desnecessário-. O 
Governo levou sua equipe. mas o Senado tinha contratado os me
lhores técnico~ do mundo. por tempo indeterminado, para discutir· 
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assim, o Senado estava em condições para debater junto com o Po
der Executivo. 

Aqui, entretanto, dizem que não adianta convidar Ministros 
para prestar informações, porque trazem dados. números e pesqui
sas e qualquer um dá show- foi o caso do Magri. E ainda criticam 
o Senador Eduardo Suplicy, porque o assessor de S. Ex• traz dados 
para ele. 

O Sr. João Cahnon - V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON - Coin o maior prazer. Senador 

João ·calmon. -
O Sr. João Calmon- Nobre Senador Pedro Simon, V. Ex•, 

nessa análise magistral que está fazendo. nesse diagnóstico do en
fermo que está sendo focaliiado. e o enfermo é o Congresso Na
cional, falta referência a wn fenômeno de extrema gravidade: o 
absenteísmo. a falta da presença. Esta sessão de hoje - eU diria -
está até razoavelmente concorrida, porque, às vezes. há dificulda
de da permanência de quatro Senadores. E para abrir a sessão é ne· 
cessária a presença de quatro Senadores. Nobre Senador Pedro 
Simon. em conseqüência do flagelo do absenteísmo, há outras ses
sões espúitas. nas comissões técnicas. Abre-se uma reunião cÕm o 
Presidente e. às vezes, um Senador no plenário da comissão. Esta é 
uma verdade. Estamos aqui fazendo uma autocrítica em público, 
como se faz no Concilio do Vaticano, na Santa Sé, ou no antigo 
Presidium do Soviete Supremo da defunta União de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. Se, nobre Senador Pedro Sírnon, não tomar
mos providências realmente drásticas e urgentes, temo sincera
mente que teremes de enfrentar graves riscos num fururo não 
muito remoto. · 

·O SR. PEDRO SIMON- Concordo plenamente com V. 
Ex•. E quero chamar a atenção, então, para esse detalhe. Prezados 
Srs. Senadores, a situação é de responsabilidade coletiva. 
· O projeto que S. &•s vão analisar, S. Ex'"s podem aprovar, 
podem rejeitar, é um problema deles, e nós os respeitamos. Por 
amor de Deus. isso de imaginar que o Senado tem qualquer forma 
de pressionar a Câmara dos Deputados com relação a essa matéria 
é algo que nos magoa. porque não é verdade. · _ 

O qUe acho que a Câmara tem que analisar é que estamos 
vivendo a hora, talvez, final, de um momento do Congresso Na
cional que temos que mudar. E a maneira de mudar é reunirmo
nos, refletirmos e não repetirmos os equívocos que cometemos. 
TU.âo o que aconteceu, aconteceu por responsabil.idade_oossa. Nós 
somos responsáveis. E se somos responsáveis, temos de riluâar; e 
se temos de mudar, temo:! di!, daqui em diante, alterar o nosso 
comportamento. 

Para mim. o ideal é que. a partir do próximo Congre-ssO, que 
tomará rn«<;c n0 dia 1 o de fevereiro, estejamos em condições. sen
tind(' ,.J.Uuu .... ll. .. do!:> que saem, mas recebendo os que entram para 
comt:c;ar um período de normalidade, o que significa essa questão 
estar resolvida, 

Se não acontecer isso, não será o problema do Dr. ·H~ber
to Lucena; serão os problemas do Dr. Lucena e de wn .. ~rn númçro 
de Senadores. Deputados, Governado_res que serão discuu.!_us .. _É 
brincar com a honra de pessoas com as quais não podemos brin· 
c ar. 

O Rio Grande do Sul não emende porque esw"~- ne~ta ~(nh~-:
na. Estou aqui porque a minha consciência manda. S.c ~tÕu thzen· 
do que temos de lutar por um novo Congresso, temos de começar 
bem esse novo Congresso. 

Parece que estciu vendo o noticiário de amanhã: "Senado.r 
Pedro Simon pede que se passe uma -borrach~ n.o pàSSã.dõ-;; que- se 
olhe para a frente". Não estou pedindo isto. Estou pedindo que se 
busque a verdade. que se faça justiça. São feitas críticas ao Pedro 
Simon. porque ele está defendendo o Sr. Hurilbt!rtO J,.ucenp., q_ue 

produziu o escândalo de fazer toda a sua campanha eleitoral na 
Gráfiq. _ _!l._o Senado. _Perdoe-me a imprensa. mas isso é fazer uma 
injustiça. É fazer injustiça com o Sr. LuCefii.-COm o· sr. AiltoiiiO
Mariz, da Parruba, com Parlamentares de vários Partidos - do PT, 
por exemplo-. que não fizeram isso. 

Se temos que reparar, vamos reparar. Se temos que alterar, 
vamos alterar. Falo com a autoridade de quem não fez. Isso me dá 
autoridade para falar. 

Mas penso que se conseguirmos equacionar essa questão, 
estaremos começando o Congresso. no dia lo de fevereiro. de uma 
m~neira. Por outro lado. se não conseguirmos, o _novo Congresso 
começará a sessão legislativa com discussões sobre o que fará com 
tal deputado ou senador. com os processos que vão estar em anda
mento e que teremos que discutir. A Câmara tem que levar isso em 
conta. · 

Li no jornal que há uma propos[a para que o cidadão que 
usou a Gráfica veja quanto gastou. pague e dê a comribuição ao 
Tesouro. Acho que é claro, Parece-me correto. Por que? Porque a 
lei foi feita e o costwne permite. E daqui para a frente, vamos ver 
o que se· fará. 

Agradeço a pr~ferência. Sr. Presidente, e chamo a atenção 
mais wna vez. Não tenho dúvida nenhuma. vou repetir pela tercei
ra vez- modéstia à parte, sou wn professor de Sociologia Política 
na universidade, e de Economia Política. e isso me obrigou, ao 
longo dos 30 anos que lecionei, a ler e estudar exalamente essa 
matéria -, e por viver na política, conheço a histór_ia deste País. 
Não me lembro. na história deste País, ~ nenhum momento que 
tenhamos_ vivido como o día 1" de janeíro de 1995. Não há na his
tória politica deste País, não houve, nem na Prodalnação da Repú
blica. nem na Independência, nem em 1930, nunca, o que estamos 
vivendo agora. Nós estamos tendo a oportunidade. Dá para se di
zer que chegou a vez, chegou a hora. chegou o momento, o. msran
te que nós estamos vivendo. Temos um grande Presidente, que é 
um homem de bem. um homem sério. 

Volto a repetir, eu me emocionei, quando chefiei a delega
ção do Brasil no México, representando o Presidente Itamar e falei 
com o presídente mexicano. Colocaram-me como chefe de delega
ção, e ~ não era presidente, não era vice-presidente; colocaram
me junto com os president:es. em homenagem ao Brasil E eu 
fiquei emocionado ao oUvir o que os Presidentes da Argentina. do 
México e o que os vários presidentes pensam do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso. Eles dizem que com o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso não é _apenas o Brasil, é a América 
Latina que vive o grande momento do fit:~al do século, porque o 
Presidente Fernando Henrique representa muito para o Brasil e 
para a América Latina. 

O Brasil vive o maior momento da sua história. Não é a 
hora do Pedro. do Paulo. do João. não é a hora das picuinhas. não 
é a hora do Congresso Nacional ser o responsável por não dar a 
sua-contribuição. 

Sr. Presidente. eu não tenho nenhy._rv.a dúvida, o Presidente 
Fernando Henrique vai fazer a parte dele .. Eu posso divergir ou 
não. mas que Sua Excelência vai fazer, repito. vai fazer. Um ho
mem com estudo. com preparo. que chegou à Presidência da Re· 
pUblica. vai querer marcar a sua passagem. Se nós n:.abalharmós 
juntos. o. Congresso vai ter o seu lugar, se nós não trabalharmos 
juntos. não tenho dúvida de que o Presidente Fernando Henrique 

:o;ai levar adiante e poderemos ter o nosso confronto com o povo. 
--··-· Parece-me que é muito melhor nós sairmos na frente. E 
como na democracia. de 1964 até ontem~ o Congresso. esteve na 
frente do Exe.cuti:vo, penso que estaremos numa posição muito 
melhor se caminharmos na frente. se nãOToi pira ca"nlinharmos na 
frente. que caminhemos juntos- com o Presidente da República. 
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Não há outra opção; ou fazemos isso. ou, como diz o Senador João 
Calmon, não p<Xieremos sair às ruas, o que. talvez. pode vir a ser 
verdade mais cedo do que imaginamos. -

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon. o Sr, Na
bar Júnior, 2"' Secretário, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Aragão. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon. o Sr. R o
na/do Aragào deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, r Vice-Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. 
Chagas Rodn'gues, /"' Vice-Presidenze._deixil a cadeira 
da presidência. que é ocupada pilo Sr. Humberto Luce
na, Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos - Aureo Mello - Guilherme Palmeira -
Hugo Napoleão- Jonas Pinheiro -Joel de Hollanda- José Fogaça 
-José Samey- Moisés Abrão- Nelson C_~eiro- Pedro Teixei
ra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa. 
parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação firial. que será 
lido pelo Sr. I o Secretário. 

É lido o seguinte 

-PARECER N"S, DE 1995 
(Da Comlssão DiretoraJ 

Redação final do Projeto de Resolução n° 56, 
de 1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n° 56. de 19_94, que ratifica a incorpOraÇão de vanta
gens dos servidores do Cegraf e Prodasen. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de janeiro de 1995. -
Humberto Lucena. Presídente- Júnia :Marise- Relatara- Cha
gas Rodrigues- Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECERN"S. DE 1995 

Redação final do Projeto de Resolução n• 56, 
de 1994. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. e eu, • Presi-
dente, nos termos ·cto art. 48, item 28, do Regímento Interno. pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1995 

Ratifica a incorporação de vantagens dos ser
vidores do Cegraf e Prodasen. 

O Seriado Federal resolve: 
Art. 1 o É convalidada, para todos os efeitos. a decisão da 

Comissão Diretora do Senado Federal adotada em sua décima 
quarta reunião, realizada no dia 27 de novembro de 1985, que de
terminou a incorporação. como vantagem pessoal, dos servldores 
do Cegraf e do Prodasen. da GratificaÇão de Esforço Concentrado, 
bem como o Ato n° 6, de 1992, do Presidente do Conselho de Su
pervisão do Prodasen. que igualmente transformou em vantagem 
pessoal de seus servidores o PrêmiO de Produtividade até então 
existente. 

Art. 2° A aplicação do disposto no an.. 1 o fica adstrita aos 
servidores cujoS direitos foram reconhecidos à época da edição 
dos a tos ora convalidados. -

Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publí~ 
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer vai 
à publicação. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. lo Secre-
t:irio. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 48, DE 1995 
Nos tennos do an. 321 do Regimento Interno. requeiro dis

pensa de publicação; para imediata discussão e votação, de reda
ção final do Projeto de Resolução n• 56. de 1994. 

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1995.- Senador Mauro 
Benevides. 

-o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permaneCer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação fmal, o projeto vai à prorriulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa, 

requeriinemo que será lido pelo Sr. I o Secretário. 

É lido o seguinte 
REQUERIMENTO N" 49, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 172 do Regimento Interno. requeiro a V. 

Exa a inc.lusão, na Ordem do Dia. do Projeto de Lei do Senado no 
93. de 1994, que "dá nova redação aos arts. lo e 7° da Lei no 8.727, 
de 5 de novembro de 1993, e prorroga o prazo previsto em seu art. 
15". 

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1995. - Senador Magno 
Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) - Este requeri· 
menta será publicado e incluído em Ordem do Dia nos termos do 
disposto no art. 255, inciso II. alínea c. item III, do Regimento ln
terno. • 

Sobre a mesa. Projeto de Lei do Senado que será lido pelo 
Sr. r o Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 2, E 1995 

Dispõe sobre o resgate de quotas da União pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento- FND, e dá ou· 
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lo Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento- FND, 

criado pelo Decreto· Lei no 2.288. de 23 de julho de 1986. autoriza
do a adquirir. por intermédio de seu Conselho de Orientação. açõ· 
es ordinárias e preferenciais a serem emitidas pelo Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. - BNB, até o montante de 
RS280.000.0CXJ.OO (duzentos e oitenta milhões de reais). 

AA~ 2° O FND fica autorizado a resgatar quotas da União. 
até o montante estabelecido no art. lo deSta Lei, mediante transfe
rência das ações subscritas na forma do artigo anterior. 

Parágrafo único,- As ações adquiridas segundo o disposto no 
art. 1" permanecerão no FND até a efetivação da transferência pre
vista no caput deste anígo. 

An._3e O Poder Executivo remeterá ao Congresso Nacional, 
no prazo de 30 (trinta) dias. proposta de Crédito Suplementar para 
inc.:lusão no O~çamento Geral da União, referente ao exercício de 
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1995, do resgate das quotas do FND e do aporte de capital do 
BND, no limite estabelecido no art. ]0 

An. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5o Revogam.se as disposições em contrário. 

Justificação 
O Banco do Nordeste do Brasil S.A.- BNB,_c!ia_do_pela Leí 

n° 1.649, de 19-7-52. começou a funcionarem junho de 1954, em 
Fortaleza - CE, onde se localiza sua Direção Geral. Em 1964. a 
Lei n° 4.595, que instituiu o Sistema Financeiro Nacional, classifi
ca o BNB como Instituição Financeira Pública. auxiliar na execu
ção da política de crédito do Governo Federal. 

A área de atuação do Banco compreende toda a Região 
Nordeste, bem como o norte de Minas Gerais, abrangendo uma _ 
população de 45 milhões de pessoas, distribuídas em 1.674 mil 
Km•. que correspondem, respectivamente, a 30% da população e 
19.7% do território nacional. 

A missão instirucional do BNB consiste em impulsionar_ o 
desenvolvimento sustentável do Nordeste, mediante suprimento de 
recursos fmanceiros e de suporte e capacitação técnica aos em
preendimenlOS da Região. 

A ação financiadora do desenvolvimento regional pelo Ban
co compreende operações de médio e longo prazos, viabilizando 
projetos específicos de investimento. (86% dos çréditos concedi
dos}_, muito embora atenda, também, às necessidades de giro co
mercial das empresas, mediante operações de curto prazo (14% 
das aplicações). .. 

O BNB se destaca, portanto, como principal agência gover
namental na mobilização de recursos para o desenvolvimento re
gional, cabendo ressaltar sua função de gestor do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE. com RS2.:2 
bilhões de créditos concedidos, contemplando, sobrerudo, os m_i
cro e pequenos empreendedores (96% dos beneficiários). _ - -

A ação do Banco, no entanto, é bem mais abrangente. Nos 
dois últimos anos captou US$235 milhões em operações de euro
bons. No final de 1994, contratou com o BID um empréstimo de 
US$400 milhões para o PRODETUR. que, somados a igual quan
tia de responsabilidade dos Governos Estaduais, financiarão a in-. 
fra-estrurura básica do turismo no litoral nordestino._Na _mesma_ 
época. o BNB obteve a aprovação, pelo Conselho Delibera!i~o Qq 
Fundo de Amparo ao Trabalhador- CODEFAT. de um projeto de 
financiamentO de US$130 milhões, em favor das_~oci<~ç_õ_~ __ C:_ 

cooperativas de micro e pequenos produtores e trabalhadores do 
setor informal. Conseguiu. também. US$70 milhões da Agência de 
Cooperação Internacional do Japão (JICA), para aplicação no Pro
grama de Desenvolvimento do Cerrado Nor<:l,c:;:~.ti.mL(P..R.OPE: 
CER). 

O Banco está prevendo a expansão de suas_ aplicações. nos 
próximos quatro anos. em R$4 bilhões, para o que contribuirão, 
dentre outras. as seguintes providências: 

a) negociação com o BID. para contratação de dois emprés
timos já aprovados pela Comissão de Financiamentos Externos -
COFIEx:-- sendo um deles para o setor de saneamento básiC() _ 
(PROSAN) e outro para apoio ao setor privado {MULTISSETO
RIAL), com um valor global estimado de USS950 milhões; 

b) contatos com o Banco Mundial, com vistas à captação de 
US$150 milhões para aplicação no Programa de Desenvolvimento 
Integrado dos Municípios do Nordeste (PRODEM); 

c) negociação com o EXll\.ffiANK. do Japão. objetivando 
captar cerca de US$200 milhões para aplicação no Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento do Nordeste (PRODENQRJ:. 

Tratam~se de iniciativas em adiantado processo de negocia
ção. que certamente se somarão a outras propostas. com a final ida-

de de assegurar um ritmo de crescimento da economia regional 
igual ou superior ao do crescimento da economia brasileira, neste 
novo ciclo económico iniciado com o Plano Real. 

Há. no entanto, wna dificuldade- a ser superada: o baixo va
lor do património "ríquido do Banco. Na posição de 30 de novem
bro passado, o total das aplicações atingiu R$3.726, para um 
património líquido de apenas R$269 milliões. 

Ao buscar o enquadramento do mercado financeiro nacio~ 
nal aos padrões do denominado Acordo_ de Basiléia. o Banco Cen
tral do Brasil contribuiu para que o País participe da globalização 
dos mercados -financeiros- internaCionais e atendeu a uma ex.igência 
do Tratado de Assunção, que criou o Mercosul. No entanto, embo
ra essa medida constitua a mais importante mudança no mercado 
financeiro nacional, nos últimos 30 anos, impõe às instituições fi
nanceiras a observância do limite mínimo_ d.o património líquido 
ajustado. que deve corresponder a 8% dos seus ati vos, ponderados, 
estes., por fatores de risco estabelecidos pela autoridade monetáría. 

Desse modo, a despeito das adiantadas negociações para 
captação de recursos, o BNB se encontra praticamente i mpossibili· 
tado de aplicá-los, por dispor de pequena margem de expansão das 
suas- aplicações (e conseqüente crescimento dos ativos), em con
fronto com o baixo índice de capitalização e de patrimônio Jíqui~ 
do. 

.. Com base no balancete de novembro passado, restaria uma 
folga para crescimento dos ati vos da ordem de apenas R$52 mi
lhões, o que, em circunstâncias normais. pennitiria ao Banco con
tinuar realizando suas habituais operações de crédito s_omente pelo 
período de um mês. 

A única solução para este impasse consiste no aumento de 
capital do BNB. que nunca apresentou resultado negativo em seus 
balanços e cujo último -lançamento público de ações, no montante 
aproximado de US$74 milhões, ocorreu em 1987. 
-- -· SOluÇõeS-- pÍ'Õvisóiías;·-como- a possíVel excepcionalidade 

pelo Conselho Monetário Nacional, no que concerne à observância 
do Acordo de Basiléia, consúruiriam precedente indesejável e te
riam repercussão resnita ao mercado financeíro !}acional, inijJ_indo 
a capacidade de alavancagem de recursos externos. 

Neste momento de aceleração do riuno de crescimento da 
economia nª.ci9nal, _faz-se_ imprescindivel assegurar uma corres
pondente ex.pansão da mobilização de recursos financeiros para o 
desenvolvimento regional, sob pena de se intensificarem as desi
gualdades regionais. 

A proposta de aumento do capital do BNB consiinií, assim. 
pré-condição indispensável à correta inserção do Nordeste no 
_novo surto de desenvolvimento inaugurado com o Plano Real. 

O equihbrio das_ COI)tas da União, a~i_onista _m.ajoritária do 
BNB, não deve. porém, ser afetãdO, por- coii.Sútiiír. pOr sua veZ. re
conhecido pré-requisito à permanência da estabilidade monetária. 

Com esta condicionante, procurou-se uma solução para o 
aumen~o do capital do BNB que_de forma. alguma possa interferir 
no equilíbrio do Erário Nacional: uma solução que nãq exija eleva
çã9 _das~ despes~ já programadao;, _n~m pres~ione as receitas p~evis-
tas. 

Sempre atento à:s ·questõe-S de- irlieresse da- su-a Regiaõ. mas 
i,g1,1alrneme. i_!lg::ressado ~o êxi~ do_ Pl~o _~~ai: in_te~c:ss~~·. _ali~: .. 
que não se mostram conflitantes, mas, pelo contrário. compatíveis, 
o_autor_do Projeto de _L~i_.decidiu subme~~r aos se1:1s pm.-es apre
sente proposição de aumento de capital do BNB. mediante mera: 
modificação no perfil de aEivos da União, sem qualquer interferên~ 
cia nos fluxos de caixa do Tesouro Nacional. 
_ _ _ FT_opõe-se a transformação do perfil de ativos Q.o Fundo Na
cional de DeseTivoivimento- FND. U.nlil parcela dos ati vos desse 
Fundo, constituída por aplicações financeiras no 88-Extramerca-
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do, no montante de R$312,6 milhões (posição em.31~l0-94), será 
parcialmente convertida em ações do BNB. 

As citadas aplicações financeiras não têm desmoralização 
ou monetarização previstas. nem sofrem a incidência das disposi
ções contidas no Decreto no 1.06_8194, Que--determina a_alienação 
das participações acionárias ininoritárias da Unlão e da Adminis
tração Pública Federal. Por outro lado. não e:-:.iste amparo legal 
para a simples transferência dessas aplicações para o Tesouro Na~ 
cional. mediante resgate de quotas emitidas pelo FND e de pro
priedade da UniãO, sem prévia autorização legislativa. 

Vindo a ser aprovada a presente proposição, o resgate de 
quotas da União, na forma ora pretendida. estará revestido de am
paro legal; o patrimônio do FND manter-se-á eqUilibrado e verifi
car-se-á concomitante mudança qualitativa no perfil de ativos da 
União: enquanto a aplicação financeira do FND representa uma 
parcela mínima do BB-Extramercado. no BNB essa mesma aplica
ção permitirá .ilávancagem de recursos fmanceiroS de outras fon
tes. equivalentes a até 12,5 vezes o- aumento de capital ora 
proposto. 

Ao destinar a quantia de até 280 milhões para aumento de 
capital do BND, a União esmrá viabilizando, na realidade, a apli
cação de até R$4 bilhões em apoio a projetes de geração de em
prego e renda e promovendo o aproveitamento de excelentes 
oportunidades de negócios que o Nordeste oferece à economia 
brasileira. tais como o _turismo na sua extensa orla litorânea. a 
agroindústria e fruticultura de exportação. com base na agricultura 
irrigada, a moderna agricultura de grãos no cerrado nordestino e 
consolidação e expansão dos segmentos industriais enl que a Re
gião dispõe de vantagens comparativas_ 

Além do mais. a capitalização do BNB complementa e re
força seu processo de ajuste ao cenário de moeda estável, confor
me preconizado pelo Comitê de Coordenação Gerencia! das 
Instituições Financeiras Públicas Federais - COMIF, no âmbito do 
Ministério da Fazenda 

Complementa a proposta a providência indispensável de in
clusão da operação no OGU. mediante Crédito Suplementar, para 
que. já no presente exercício, seja efetivado o awnento do capital 
do BNB. requerido pelos contratos em andamento. 

No momento em que apresento este Projeto de Lei à consi
deração de meus pares. tenho a certeza de estar não apenas contri
buindo para reforçar a posição e as atividades do BNB, mas 
principalmente. alavancando o desenvolvimento do Nor:<J.es~e~ me
diame a realização de investimentos em setores de fundamental 
imponância para a Região. 

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1995. -~ Senador Beni 
V eras. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N" 4.595. DE 31 DE DEZEMBRO DE I964 

Dispõe sobre a política e as Instituições Mone
tárias. Bancárias e Cred.itícias. Cria o Conselho M~r 
netário Nacional e dá outras providências. 

DECRETO· LEI N" 2.288. DE 23 DE JULHO DE I986 

(À Comissão de Assuntos Económicos - de c i são 
tenninativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Humbeno Lucena)- O projeto será 
publicado e remetido à ComiSsãõ competente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I" Se

cretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N" 50, 1995 

Nos tennos do art. 175. alínea d, do Regimento Interno, re
queiro inversão da Ordem do Dia. a fun d_e que a matéria constante 
do item 29 seja apreciada pelo plenário em l" lugar. 

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1995.- Senador Mauro 
Bem~·vides- Senadora Eva Blay. 

REQuERIMENTO N" 51, DE 1995 

Sehor Presidente. 
Nos termos do an. 175, alínea d. do Regimento Interno. re

queiro inversão da Ordem do Dia. a funde que a matéria constante 
do item n" 28 seja submr;Lida ao Plenário em segundo lugar. 

Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1995_ - Senadora Junia 
Marize - Senador .Mauro Benevides. 

Q SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Serão feitas 
as inversões solidtadas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 29: 

OFÍCIO N" S/83. de I994 
(Em regime de urgência. nos tennos 

do an. 3 36, b, do Regimento Interno) 

Ofício n" S/83, de 1994, através do qual o Presi
deten do Banco Central do Brasil encaminha ao Senado_ 
Fed_eral solicitação. do Governo do Estado de São_ Paulo 
para emissão de Letras Financeiras do Tesouro daquele 
Estado, destinadas ao giro de dívida mobiliária, vencível 
no lo semestre de 19953 (Dependendo de parecer da Co
missão de AssunlOs Ecomômicos.) 

Nos termos do an. 140. alinea a. do· Regimento Interno, de
signo o nobre Senador Mauro B~nevides para proferir parecer em 
substituição à Comissão de Assumes Econômicos. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB·CE. Proferir pare· 
cer.)- Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, vem a e:-:.ame o Ofício 
'"S".n" 83194._do Senhor Governador do Estado de São Paulo no 
qual é solicitada a_u_torização do Senado_ Federal para emissão de 
Letras Financeiras dQ Tesouro do Estado de São P;wlo_- LFTP. 
cuja receita servirá à rolag:em dos títulos vencíveis no lo semestre 
de 1995. - - -

A solicitação sob exame foi examinada pelo Banco -central 
do Brasil (PaieCer DEDIP/DIARE-94/2(zyt).à luz da Resolução no 
J 1, de 31-1-94. apresentando as seguintes condições: 

Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento. 
institui empréstimo compulsório para absorÇão tem
porária de excesso de poder aquisitivo, e dá outras 
providências. a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos tírulos 
···········<>······"~········~··~------·-···u"·-.-.·-·---.___. ..... ...--•. -~serem substituídos. mediante aplicação da Emenda Constítucio-

LEI N• 1.649, DE I9 DE JULHO DE 1952 nal n" 03: 

Dispõe sobre a constituição do Banco do Nor
deste do Brasil c dá outras providências. 

b) modalidade: nominativa -transferivel • 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 

- LFT. criadas pelo Decreto Lei n" ~.376. de 25-ll-87; 
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d) prazo: de 1 a 120 meses: 
e) valor nominal: RS 1.00; _________ _ 
O características dos títulos a serem substituídos: 

- - - ~ ~- ---- -----Art. lo É o Estado de São Paulo autorizado, nos termos da 
~-S911,1ÇªO no 11/94, a emitir Le~as Fin<l!lceiniS do TeSouriYd0 Es
tado de São Paulo - LFfSP. destinadas à rofãgem de 100% de sua 

---------------~~~=====~--! ~iviW., yçr,!E'xs.Ll!~~ri~e'ko sz~~~tre de I '-?95~ - - ·-~ ~ --
_--~T!.2í~tu!_'l0~----..'!V"'e~n~cirn~e"n~to!.._.,._,._...;Q~uan~o~·d~a~d~e= -. _ ~ Art. zo_ ~ :mtssão. ora autonzadã, devera Se realizar sob as 

521825 

521825 

- 15-1-95 
- ~~-- · -~·- -~umtes Côndtçoes: 

....: .. 4_.3_64_~Q.,59.S~-- •<--~-=,;;;;;_a) quantidade: a ser definida na_data de resgate dos_ títulos 
5.%~~~79.4Q2c_~a .?Ç~e_m_!!_l.:lºStit_uf~os, mediante aplicação da Emenda Constitucio-- -nOI-n•-o:r·-- ------~-----~--~-~ --"- - ---- ---------

12.710.646.733 

15-3-95 

521825 - 15-6-95 b) modalidade: nominativa-transferível; 

-------~-----------.;~;;3:;;-044;;;-;:;,;..2;;:4~6;:..J~oo~~-:LffS~~t~Voi~~e~t*n~D1tFeB~!~s~-~es_ol!~ 
g} previsão de colocação e veucimento dos títulos a se- d) prazo: de 1 a 120 meses; 

rem emitidos· .,. _ c ... el.!I!}Qr_no~_~I;R,$1,00 ~·- ..... -..... ..-. ~,~.,., .. ,. ..... _ 
Colocação Vencimento Título Data-base O camctensticas êloStitüfos a serem SübSüfutdos: 

---"""""":"'"'----"-'=":':"'":"'--____g~~-=~~~~.,_:;.;;;.:._,___....,;;.;;::;_.;..:...~~.~~-~-~.~~ =--~--,..-,..,----_,.= •"""'"'. 
16-1·95 15-1-2000m 521825 16-01-95 Título Ven~n!e .. _ ~ ~'!,"~!!a,~~ .... 
15-3-95 15·3-2000 521827 15-0)-95 5.21825 15-1-95 4.364.220.565 

--'1"'6-"6-"'9"'s __ -'1-"5"-6-"'2"'ooo=--5"'2"'1"'82,o,_~--,.;;16i;;-06~. ~-9~5~~...,gl§.~ _ . ___ , .J..S-3:9) __ ~ --~-_s. %~ 379~40Lc ~ 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter
mos da Resolução no 565, de 20.09-.79, do Banco Celttral; 

i) autorização legislativa: Lei n' 5.684, de 28.05.87; De
creto n° 29.526. de 18.01.89; Decreto n° 30.261, de 16.08.89; e 
Resolução SF n' 61. de 30.12.91. 

A instrução do processo encontra-se compleca. dele Cons
tando toda a documentoação exigida pelos arts. 2° • 13 e 15 daRe-
solução n°l1J94. · ___ _ 

O parecer do Banco Central do 6rasil. emitido _em função 
do disposto no item IV do an.2", item VIII d9 aJ1. _l_J. _da Resolu
ção já referida. condui pelo enquadramento do pleito em quc!Stii.o 

521825 _15-6:95 12.710.646.733 . 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem_ 
emitidos: 

Colocaç!o Vencimento 

16-1-95 15-01-2000 

15-3-95 . 15-03-2000 

16-6-95 15-06-2000 
- - . ·---

Título 
--- -~- EJl, 

52182S 

521821 

521826 

16-1-9ª 

15-3-95 

16-6-95 

nos limites escahelecido" -na norma cto s·enadõ""Federai.. - - - h) r~~ de ooiocaçio: através-de ofertas Púbticas. nos ter-
sobre o pertil da dívida mobiliária do Estado d~ SãÕ_ P~ulo . mos da Resolução no 565, de 20-9-79, do Banco Central; 

verifica-se que 4,76% da _mesma tem vencimento __ em l994, i) autorização legislativa: Lei no 5.6&4. de 28-5-87; Decre-
22,10% em 1995; 16.18% em 19%; 11.31% em 1997;-1Ó,38% em to n" 29.526, de 18-1-89; Decreto n' 30.261. de 16-8-89; e Reso1u-
1998: 20.%% em 1999; e 8.30% no ano 2000. Depois dá efetiva- ção SF n' 61. de 30-12-91. 
ção da emissão sob exame essa proporção passará a ser 6:89% em Art. 30 A presente autorização deverá ser- exercida no prazo 
1995; 16.18% em 1996; 11.31% em 1997; 16,38% em 1998, máx.imd de 270 (duzentos e setenta) dias. contatos da data de pu-
25.73% em 1999; e 23,50%. no ano 2000. .. __ . blicação desta Resolução. 

Esclarece ainda. o mesmo Parecer, que. no caso da rolagem An. 4o Esta Resolução entra em vigor na daca de sua publi-
solicítada pelo Senhor Governador do Estado de São Paul_o e de cação 
acordo com as disposições constantes na ReSolução no 11/94, do É 0 parecer, Sr. Presidente. 
Senado Federal. a análise dos limites e da siruação atual de endivi-
damento externo e interno do E_stado, acrescida da operação pro- O SR. PRESIDENTE (Humberto. Lucena) - O parecer 
posta, possui margem de resgate de 3,51 %. Entrecanto, em. façe conclui pela apresentação do Projeto de Resolução D0 5, de 1995, 
das dificuldades por que passa o Banespa, organismo oficial de que autoriza o Escada de São Paulo a emitir Letras Financeiras dQ 
crédito do Estado. indicamos o_ percentual de 100% para a rolagem Tesouro do Escada de São Paulo- LFTSP, destinadas à rolagem 
da dívida mobi!iária do Escada de São Paulo vencível no lo semes.-_ de !OO'k da dívida mobiliária do Estado. vencível no primeiro se-
trede t995. --- - --- ·mestrede--1995~- ~--- -

Manifesto-me. portanto. favorável ao acolhimento d9_pedi- ---- ·cg~p-Ietãda·a i~StnJ:Ção ·ct"a_ mãi~nã: P~SSã~Se à sua irilidiata-
do do Senhor Governador do Escado de São Pauto contido no Ofí- __ a_Qr~í~ão_. ______ ~- ____________ . 
cio "S" 83/94. no sentido da emissão de LFTP d~stiiiã.'das "à- Em discussão o projeto. (Pausa.) 
rolagem da dívida mobiliária do Estado, vencível no I o semestres Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
de 1995 nos termos do seguinte: Em votação. 

Os Srs. SeriadÕr~' que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 5. DE 1995 

Autoriza o Estado de São Paulo a emitir Le~ 
tras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo 
- LITSP, destinadas à rolagem de 100% (cem por 
cento) da dívida mobiliária do Estad~ vencível no lo 
semestre de 1995. 

O Senado Federal resolve:_ 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretm:a para a redação final. 

I Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa. 
o parecer da Comissão Diretora. oferey;end9 a redação final, que 

~~rciJid9 pelo~~- 1 ~- ?~!~~4!-io 
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É lido o seguinte 

PARECER N•9. DE 1995 
(Da Comissã_o Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução no 5, de 
1995. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução no 5, de 1995. que autoriza o GOverno do Estado de 
São Paulo a emitir, através de ofertas púbücas., Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, çujos recursos serão 
destinados ao giro de sua dívida mobiliária, vençível no primeiro 
semestre de 1995. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de janeiro de 1995. -
Humberto Lucena, Presidente - Nabor Júnior, Relator - Júlio 
Campos- Júnla Marise. 

ANEXO AO PARECER N" 9. DE 1995 
Redação f"mal do Projeto de Resolução n• 5, de 1995. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, 

nos termos do art. 48, item 28, do Regíinento Interno, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DEl995 
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir, 

através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo- LFTSP, cujos recursos serão destinados 
ao giro de sua dívida mobillária, vencível no primeiro semestre 
de 1995. · 

O Senado Federal resolve: 
P.rt. 1 o É o Governo do Estado de São Paulo, nos termos da 

Resolução no 11. de 1994, do Senado Federal, autorizado a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFrSP, 
cujos recursos serão destinados ao giro de 100% ~(cem por cento) 
de sua dívida mobiliária. vencível no primeiro semeStre- de 1995. 

Art. 2° A emissão referida no art. 1 o deverá ser realizada nas 
seguintes condições: · 

a} quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos. mediante aplicação da Emenda Constitucio~ 
na! n° 3; __ 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das letras Finance:íras do Tesow;:o -

LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376. de 25 de novembro de 1987; 
d) prazo: de wn a cento e vinte meses; 
e) valor nominal: R$1,00 (um real); 
D caa~&eéstic.a:i do5 &ítnlos a sea:m ~•bstit~ndQ:ã· 

I j TITULO ' QUANTIDADE I VENCIMENTO 

l 521825 15-1-95 4.364.220.565 

I 521825 15-3-95 5.969379.402 i 

I 521825 15-6-95 12.710.646.733 I 

I TOTAL i 23.044.246.700 " ' 
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se~ 

rem emitidos: 

solução no 565, de 20 de setemb_ro de 1979, do Banco Central do 
Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei no 5.684, de 28 de maio de 
1987; e Decretos n"s 29.526, de 18 de janeiro de 1989.30.261, de 
16 de agosto de 1989. e Resolução no 61. de 30 de dezembro de 
1991. do Senado Federal. 

Art. 3° A autorização concedida por esta reSolução deverá 
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados a partir 
de sua publicação. 

An. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
-cação. 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena)- Em discussão 
a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados_. (Pausa) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 28: 

OFÍCIO N'S/76. DE 1994 
(Em regime de urgência, nos lermos do 

art. 336._b, do Regimento Interno) 

Ofício no Sn6, de 1994, através do qual o Presi
dente do Banco Central do Brasil encaminha ao Senado 
Federal solicitação do Governo do Es_tado de Minas Ge
rais para emissão de Letras Financeiras do Tesouro da· 
quele Estado, destinadas ao giro de sua dívida 
mobiliária, vencível no }0 semestre de 1995. (Depend· 
endo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

Nos termos do an. 140, alínea a, do Regimento Interno, de
signo o nobre Senador AÍfredo Campos para proferir parecer sobre 
a matéria em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB-MG, Par• proferir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs~ Sena
dores. vem a exame deste Plenário o Ofício "S" n~ 76/94, do Sr. 
Goverrrtldor do Estado de Minas Gerais, no qual solicita autoriza· 
çãO desta Casa para a emissão de Letras Fim111ceíras do Tesouro 
do Estado de Minas Gerais - LFrMG, cuja receita servirá à rola· 
gerri dos tíi.ulos vencíveis no primeiro semestre de 1995. _ 

A solicitação sob exame foi ex.aminada pelo Banco Central 
do Brasil (Parecer DEDIPDlARE-94/$6), à luz da Resolução no li 
de_ 31·1-94, apresentando as seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definída na data de resgate dos útu_los 
a serem substituídos. mediante apücação da Emenda Con-stitucío~ 
nal no 03. deduzida a parcela a ser definida pelo Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transferível: 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 

- LFT. <.Jiadas pelo Decreto-Lei no 2.376. de :!5-11-87~ 
d) prazo: até 5 anos; 

-------e) valor nominal: RSl,OO 
O características dos títulos a serem substituídos: 

Título Vencimento Quantidade 

COLOCAÇÃO~ VENCIMENTO j TÍTULO 'DATA-BASE 511826 

16·1-95 ! 15-1-2000 I 521825 ! 16·1-95 511826 
1°·1·95 404.385.190 
1°·2·95 -679.114.761 

511826 
''--1c;5>_:·3e.:-~95'--l-...!1~5::;-3>_:-2;,;000~~-i--'5'-'2"'1"825o=_+-'-'1"'5"'-3'-'-9"'5;...._,~j 511826 

16-6-95 15-6-200() 521825 16-6-95 511826 
51.1826 h) forma de colocação: ofenas públicas, nos termos da Re-

1°-3·95 1.228.194.489 
1°+95 1.658.688224 
1·-5,95 2.067.198.652 
1''6'95·_-_____ ... !6~6~3'=99"-~9:_>·º~'-:'. 

7.701.680338 
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g) previsão de colocação e vmcbnento dos títulos a se
rem emitidos: 

------· -·---------
Colocação Vencimento Título Data-Base 

2-1-95 1"-1-2000 511825 2-1-95 
1"-2-95 1"-2-2000 511826 1"-2-95 
1"-3-95 1"-3-2000 511827 1"-3-95 
3-4-95 1"-4-2000 511825 3-4-95 
2-5-95 1"-5-2000 511826 2-5-95 
1"-6-95 1"-6-2000 511827 1"-6-.95 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter
mos da Resolução no 565, de 20~9-79, deste Banco Central~ 

i) autorização legislativa: Decreto n" 29.200, de 19-1'89: 
Resolução n" 1.837, de 23.1.89; Lei n" 9.589, de 9-6-88. 

A instrução do processo encontra-se completa, dele cons
tando toda a documentação exigida pelos arts, zo, 13 e 15 da Reso-
lução 0° 11194- - --

O pareCer do Banco Central do Brasil. emitido em função 
do disposto no item fV do an. 1:' e item Vffi do art. !3._da Resolu_-_ 
ção já referida, conclui pelo enquadramento do pleito em questão 
nos limites estabelecidos na norma do Senado Federal. -

Sobre o perftl da dívida mobiliária do Estado de Minas Ge
rais, verifica-se que 6,9_5% dela tem vencimento em 1994: 2DA5% 
em 1995; 12,17% em 1996:27,48% em 1997; 21,12% em 19% 
11,84% em 1999: Depois da efetivação da emissão sob exame, 
essa proporção passará a ser de 10,22% em 1995; 12.l7% em 
1996; 27.48% em 1997; 21,12% em 1998; 18,78% em 1999; e 
10.23% no ano 2000. 

Esclarece ainda o Parecer que, no caso da_rolagem solicita
da pelo Sr. Governador do Estado Qe M(nas Gerai$ e_ de acordo 
com as disposições constantes na Resolução 11/94, do Senado Fe
deral, a análise dos limites e da situação arual de endividamento 
externo e interno do Estado, acrescida da operação proposta, pos
sui margem de resgate de 5.14%, sendo, portanto, indicado o per
centual de 94,86% para- a ri:tiagem de sUa dívida mobiliária 
vencível no primeiro semestre de 1995. 

O Banco Central do Brasil assinalou. ta'mbém. nesse seu Pa
recer. -que o Estado de Minas Gerais não teria cumpridõ o" dispostO 
no art. 38 do Ato das Disposições ConstitucióilãiiTransitóri~~ 
uma vez que as despesas de pessoal haviam atingido percentual de 
69,139é. superior, ponanto. aos 65% previstos nessa·nonna. 

Diante de informações oriundas da Secretaria da Fazenda 
de Minas Gerais que contestavam essa -conclusão do Banco Cen
tral. foi enviado Offcio ao Bacen, por intermédio da C.omissão de 
Assuntos Econônúcos, com vistas a dirimir possíveis dúvidas a 
esse respeito ainda existentes. 

Em resposta. o Bacen. através do Ofíci_o PRESI no _f)()70[25, __ 
reitera suá posição originalmente manifestada. Todavia. apresenta. 
em adição, o entendimento do Tribunal de Contas_ do Estado de 
Minas Gerais. segundo o qual a extrapolação encontraria amparo 
no parágrafo único do an. 38 do ADCT. --- -

Assim sendo. e tendo presente que os dados originalmente 
remetidos ao Bacen para apuração daquele limite não considera
vam todas as unidades componentes da administração do Es.tadQ 
na aferição da receita. gerando, dessa fonna. distorção nesslj._apu
ração. não vemos óbice à concessão da autorização plei!eada. 

Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores. tão logo o pedido de 
S. Ex• Governador de Minas Gerais chegou a esta _Çasa. -solicita
mos à Assessoria do Senado que providenciasse a minuta do pare
cer que ofereceríamos, por haver sido escolhido Relator pela 

Comissão de Assuntos Econômicos. 
A Assessoria do Senado Federal. Sr. Presidente. forneceu

-nos o parecer pedido, juntamente com uma Nota Técníca dessa 
Assessoria. . 

O que é um"a- nota técnica, Sr. Presidente. Srs. Senadores? 
Nota Técnica é o que a Assessoria manda a cada Senador que pede 

-um parecer favorável para esta ou para aquela matéria. Achando a 
Assessoria que o parecer não deve ser favorável, ela envia ao Se· 
nador requisitante do parecer essa Nota-Técnica. dizendo quais os 
defeitos que tem o processo. 

A Nota Técnica da Assessoria do SeDado Federal está vaza· 
da nos seguintes termos: 

NOTA TÉCNICA - -

Ref. Ofício S n" 76. de 1994 (Of. PRES/3494 de 
ll-11-94 na origem) do Senhor Governador do Estado 
de Minas Gerais, solicitando autorização do Senado Fe
deral para emissão e colocação no mercado de Letras Fi
nanceiras do Tesouro de Minas Gerais - LFfMG 
deStlna&s aO-iirO da Dívida- MObiliària óo Estado, ven
cível no l" semestre de 1995. 

Em relação ao Pteito em epígrafe. encaminhado a esta As
sessoria venho informar ao Sr. Relator Alfredo Campos: 

l - A autorização pleiteada pelo Governo do Es
tadÕ de Minas Gerais impliCa a rolagern de--100% de sua 
Dívida Mobiliária no 1" Semestre de 1995. 

2- O anigo 27 da Resolução n" II de 1994. do 
Senado Federal, que rege a matéria. fixa o limite de 9% 
da Receita Líquida Real como valor máximo a ser des-

-- --"-----perfdido no pagamento de encargos decorrentes da dívi
da contratual dos Estados. Distrito Federal e Municípios. 
Caso o pagamento desses encargos não absorva o per
centual estipuiãdO, a diferença deve ser empregada nó 
resgate da dívida mobiliária de Estados. Distrito Federai 
e Municípios: 

3. No caso em apreço. conforme Parecer do Ban
co Central a sobra vinculada ao resgate da dívida mobi
liária equivale a 5,14% do total, o que impossibilitaria a 
rolagem dess~ percentual e colocaria 94,86% da dívida 
em condições de ser rolada; 

4. __ Qu_!!_oss!~-·- vale ressaltar_ que. de ac()rdo com o 
Parecer do_B_.nc;o Cer!ttql.(O!;DIPD~~_:~41J186 de 1f. :: -
ll-94), o Governo do Es_Utdo_despendeu 69._13% de suas 
receitas correntes em gastos corri. pessoal. percentual su
perior. portanto. ao dispêndio permitido no art. 38. do 
Ato da.s Disposições Constirucionaís _ _Transitóril!S· 
ADCT: 

5.. Por essas razões, à luz do disposto na referida 
Resolu_ção no I_ I._ de 1994. o Senado _Fede!& não poderia 
autorizar a rolagem to[a] dos IOOo/c da Dívida Mo'f)íliária 
do Estado de Minas Gerais. vencível no primeiro semes
tre de 1995 -e ora pleiteado pelo Governo do EStãdo. 

Sr. Pre~ide_nte_-Sr"s e Srs. Senadores.- o que fez o representante 
do Estado de Minas Gerais nesta Casa. Relator desta matéria? Solici
tei uo ex-Secretário da Fazenda do Estado de_ Minas Gerais infonna
ções complementares. para que este Relator pudesse dar o parecer 
como era de sua vontade desde o início. Qll_al seja, o parecer afmnati
vo. o parecer favorável ao ~tado que represento nesta Casa. 

No entanto. um jornal de Minas Gerais começou. instigado 
por membros do próprio Governo. a dizer absurdos sobre a minha 
pes-soa. -a--dizer que eu estaria criando problemas para o Governo 
de Mina' Gerais. 
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A Senadora Júnia Marise, por sua vez., solicitou aquito que eu 
já houvera solicitado antes, ou seja, irúonnações ao Secretário da Fa
zenda. no afã de resolver os problemas do Estado de Minas Gerais. O 
Secretário da Fazenda enviou à Senadora essas infonnações., S. Ex" as 
mandou para o meu gabinete, e as incluí no processo.__ _ _ __ _ 

Nesse meio tempo, também, sem que ninguém pedisse. o 
Secretário da Fazenda de Minas Gerais enviou à Mesa Diretora 
dos trabalhos do Senado as informações que eu já havia anterior
mente pedido e às quais não tinha tido acesso. 

De posse dessas infonnações.· como Relator da matéria. Sr. 
Presidente; enViei essas declarações à Assessoria Técnica do Sena
do. para que esse órgão pudesse, cotejando-as com as infOrmações __ 
recebidas do Banco Central. proferir wn paiecer que me ·ii'anqüili
zasse, que tranqUilizasse o Senado Federal e que tranqüilizasse o 
Banco Central e que, enfim, não permitisse que eSta Casa.-do Poder 
Legislativo incorresse em erro crasso.-ou seja~- písOteasse a Consti
tuição da República no SeU art. 38. 

A Assessoria do Senado da República entendeu que esses 
documentos deveriam ser enviados ao Banco Central - isto ocor
reu há questão de cinco ou dez dias-. para que esse órgão, que ha
via dito que Minas Gerais estava gastando, com sua folha de 
pagamento, muito mais do que permitia a Constituição Federal. 
dissesse quem estava com a razão_: _se o Banco Central ou se a Se
cretaria de Estado da Fazenda de Minas Geraís. 

Deve-se dizer também, Sr. Presidente, e este é o mOmento 
oporruno. que o ex-Governador de Minas Gerais havi_a colocado 
no processo- e· o processo está aí à sua frente. Sr. Presidente- que 
Minas Gerais estava gastando com a folha de pagamento "por vol
ta do que pennite a Constituição". Sr. Presidente. não posso enten
der esse "por volta do que pennite a Constiruição": Ou se gasta um. 
ou se gasta dois, ou se gasta 0,1. O Governador do Estado não 
pode, defmitívamente, dizer que se gasta aproximadamente o que 
permite ou o que não permite a Constituição da República. 

Um Senador, Sr. Presidente. é obrigado, pelo juramento no 
início do seu mandato. a cumprir e a fazer curriprir a· Constituição 
da República. Se não a cumprirmos, quem irá Cuinpri-la? Os Go
vernadores de Estado? Os Deputados? Os Prefeitos? Os Vereado
res? Qualquer um do povo? Não. somos obriiado a cumpri-la em 
primeiro lugar, até porque todos que aqui estamos, ou quase todos, 
ajudamos. bem ou mal. a fazê-la. 

Por isso. Sr. Presidente. envieí ao Banco Central as infonnaçõ
es de S. Ex"', o Secretário de Estado da Fazenda de Minas Gerais. e 
hoje, somente hoje. é que este orador recebe, através da Comissão de 
Assuntos Económicos. a informação do Banco Central datada de 12 
de janeiro de 1995. O Banco Central diz. com todas as letras._que_o 
Estado de Minas Gerais não está cumprindo, obrigatoriamente. o art. 
38 do Ato das Disposições Constirucionais Transitórias. Mas que. 
pelo próprio art. 38 da Consriruição :- e -o Tribunal de Contas de Mi
nas Gerais entendeu ser isto possível -.o Estado de Minas Gerais gas
tou. em 1989. com a folha de pagamento do funcionalismo. 65'7c da 
arrecadação: em 1990. 84.93%: dai para cá. vem caindo: em 1991. 
79.95%; em !992. 74.97%: em 1993. 70o/c. E. em 1994~ o Estado de 
Minas Gerais chegará a gao;car 65%- é o que-promete o Secretário da 
Fazenda de Minas Gerais. -

Portanto. Sr. Presidente. não será este senador. o mais antigo 
nesta Casa a representar Minas Gerais. que irá Criar embamços para a 
rolagem da dívida mobiliária do rneu_ EsMtdo. Não. Vamos dar parecer 
favorável, Sr. Presidente. solicitando a esta Casa. solicüando aos Se
nadore.o; que vão nos suceder nesta Casa. que fiscalizem essa promes
sa. que não pennitam que o Estado de Minas Gerais. o meu Estado, 
gaste mais do que permite a Constituição da Repúblic~_com o seu fun-

cionalismo; e que tcxios os demais Senadores fiquem com este 
propósito de fiscalizar não só Minas Gerais. mas os outros Esta
dos, para que cumpram a Constituição Federal. 

E não tenham a menor dúvida: eu seria o primeiro a vetar 
qualquer empréstimo ou qualquer rolagem de dívida para o meu 
Estado, para que eu pudesse ~r moral, para que eu pudesse ter for
ça de vetar empréstimos para outros Estados, quando esses pedi
dos burlassem a Constituição da República. 

No momento em que termino este relatório e este parecer, 
solicito à Senadora Júnia Marise que. nos seus releases enviados 
aos jornais de Minas Gerais, que. por -si-fiãl. nunca foram contra 
mim. relate os acontecimentos aqui ocorridos, pois esses jornais 
parecem não ter representantes nas duas Casas do Congresso Na
cional e, por isso. teimam em não saber nada do que se passa aqui. 
Sabem apenas copiar notícias de outros jornais, porque não têm 
competência. Estamos querendo ser honestos com nosso mandato 
e com nossos companheiros do_ Senado Federai. 

De mais a mais, Sr. Presidente, não é possível que continue
mos a aprovar tudo que chega aqui como se fosse obrigação do 
Senado apenas aprovar, e não discutir e votar a favor ou contra. 

Manifesto-me, portanoo. favorável ao acolhimento do pedi
do do Senhor Governador do Estado de Minas Gerais contido no 
Ofício "S" n<> 76/94, no sentido da emissão de LITMG destinadas 
à rol agem da dívida mobiliária do Estado. vencível no primeiro se
mestre de 1995, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 6, DE 1995 

Autoriza a emissão de Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de Minas Gerais- LFTMG~ desti
nadas à rolagem de 94.86% (noventa e quatro intei· 
ros e oitenta e seis centésimos por cento) da dívida 
mobiliária do Estado, .vencível no primeiro semestre 
de 1995. · · 

O Senado Federal resolve: ~ =~ 
Art. 1 <> É o Estado de Mlnas Gerais autorizado. nos termos da 

Resolução no 11194. a. emitir Letras Fmanceiras do Tesouro-do Esrado 
de Mina<> Gerais - LFTMG. destinadas à rolagem de 94.86% (noven~ 
ta e qmÚro inteiros e oitenta e seis centésimos por cento) de sua divida 
mobiliária vencível no primeiio semestre de 1995. 

Art- 2<> A emissão, ora autorizada, deverá se realizar sob as 
seguintes condiç~s: 

a) quantidade: a ser definida- iia data de resgate dos títulos 
a sererri sUbstituídos, atualizados nos lermos do§ 6°, do art. 15, da 
Resolução n<> tl/94, deduzida a parcela de 5,14 (cinco inteiros e 
quatorze centésimos por cento); 

b) modalidade: nomiitativa-transfe!rível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 

- LFT. criadas. pelo DecretO~ Lei-O<> 2.376. de 25.11.87; 
d) prazo: até 5 anos; 
e) valor nominal: R$1.00 
O caracteristicas dos títulos a serem substituídos: 

Título 

511826 
511826 
511826 
511826 
511826 
511826 

TOTAL 

Vencimento Quantidade 

1"·1-95 404.385.190 
1"-2-95 679.214.761 
1"-3-95 1.228.194.489 
1"-4-95 1.658.688.224 
1"-5-95 2.067.198.652 
1"-6-96 ______ .. ],!>6l)63~_<;92>Q?'!-'º"'2"'}_ 

.7.701.680.338 
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g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se
rem emitidos: 

------· 
Vencimento Título 

O Sr. Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais 
imediatamente encaminhou as informações so~citadas. Então. dfri

-------gi-me p~soalmente ao gabinete do Senador Al~do Campos e, ~n
treguei a S. Ex."' toc;!a a documentação que recebt do_Sr. _Secretano, 
principalmente a qtie dizja respeito à questão constitUCIOnal sobre 
a despesa de pessoal do Governo do Estado de Minas Gerais. 

Data-Base Colocação 

2·1·95 1• ·I· 2000 511825 2·1·95 
1°·2-95 1°-2·2000- 511826 1°·2·95 
1°·3-95 1°.3. 2000 511827 . 1°·3-95 
3-4-95 1° -4· 2000 511825 3·4-95 
2·5-95 1•-5-2000 5!1826 2·5·95 
1°·6-95 1°·6-2000 511827 1°·6·95 

. "-··--···-·- --------
h) fonna de colocação: attavés de ofertas públicas. nos ter

mos da Resolução n° 565, de 20-9-79, do Banco Cen1ral: 
i) autorização legislativa: Decreto D0 29.200, de 19-1-89; 

Resolução n• 1.837. de 23·1·89; Lei n•9.589. de 9-6-88. 
An. 3° A presente autorização deverá ser exercida no prazo 

máximo de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da data de pu
blicação desta Resolução. 

An. 4° Esta Resolução entta em vigor na data de sua publi
cação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humbeno Lucena) - O parecer 
conclui pela aprovação do Projeto de Resolução no 6/95, que auto
riza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir. através de 
ofertas públicas. Letras Financeiras do Tes_ouro d_o Estado dt> 'Vfi. 
nas Gerais- LFTMG. destinadas ao giro de sua Dívida Mo1.:. 
vencível no primeiro semestre de 1995. . 

completada a insuução da matéria, passa-se à sua imediata 
apreciação. 

Discussão do projeto em rumo único. 

A SRA .JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humbl!rt\' Lucena)- Para discutir. 
concedo a palavra à nobre Senadora. 

A SRA JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para discutir. Sem re· 
visão da oradora.) "":'_Sr. Presidente, Sfs e Srs. SenadOi"es, inicial
mente, cumprimento o Senador Alfredo Campos pelo seu parecer 
favorável ao projeto de rolagem da dívida mobiliâria do Estado de 
Minas Gerais. - _ _ 

Quando tomamos conhecimento das raJ:õeS que estavam le
vando o Senador a protelar o seu parecer definitivo ~om_ re tação _ao 
projeto de rolagem da dívida do Estado de Minas Geraís, nós o 
procuramos pessoalmente, em nome da convivência sefiipre salti
tar. amiga e solidária que mantivemos nesses qua_II'() anos, tanto 
com o Senador Al.fredo Campos, quanto com o Senador Ronan 
Tito. 

E digo isso porque sou ·sua eleitora. Em 1986, fizemos jun
tos memorável campanha vitoriosa em Minas Qeraís, ocasião em 
que elegemos o Governador do _Estado, eu na CQndição de Vice
Governadora. e os dois Senadores do PMDB por Minas Gerais. 

Imediatamente o Sena_dor Alfredo Campos colocou-me a 
par das questões levantadas pelo parecer técnico da ConsUltaria 
Legislativa do Senado. Tomamos a iniciativa de entrar em cQntato 
com o Sr. Secretário de Estado da Fazenda, movidos pe1o interesse 
e empenho que sempre úvemos com relação a todas as questões 
que envolvem o nosso Estado. a nossa Minas Gerais, não i_mpor
tando quem esteja sentado na cadeira do Palácio da Liberdade. 

Solicitamos do Sr. Secre_tário as informaÇões-·nec-es-Sâriás 
para que o processo fosse regularizado e estivesse em boas_ condi
ções técnicas e jurídicas para vir a plenário e ser aprovado pelos 
Srs. Senadores. 

Aoalisando o processo. principalmente sob a ótica da Reso
lução do Senado Federal e sob os preceitos constitucionais pelos 
quais temos que nos nortear. Tivemos o cuidado de dizer ao_ Sr. 
Secretário que as informações prestadas pelo Governo de Mmas 
Gerais deveriam ser absolutamente corretas. para que pudéssemos. 
assim, dirimir as dúvidas que, certamente. ainda estavam embuti~_ 
das no processo em mãos do Senador Alfredo Campos. como Re
lator da matéria 

Nesse contexto. as dúvidas. no meu entend~en.to. foram 
dirimidas. Por isso, durante todos esses dias. temos m'!Jltido esse 
diálogo permanente e essa rroca de informações e de id~as. com o 
Senador Alfredo CampoS. _exatamente para que pudéssemos - eu 
como senadora da RepúbliCa: e com a responsabilidade que tenho 
deste mandato-. também dar aqui o nosso apoio e a nossa aprova
ção ao projeto de rofaiem da dívlçla do Governo do Estado de Mi
nas Gerais. 

No que toca à questão das. informações prestadas no proces
so pelo Banco Central. ocorreram. evidentemente. alguns equiv_o
cos com relação à amosttagem da despesa de pessoal e da recetta 
líquida do Estado. Informou-se que o Estado teve a n:ceita líqui_da 
da Administração Direta; mas, no momento de apropnar-se dos m
vestimentos com a despesa de pessoal. apropriou-se da despesa de 
pessoal não só da Administtação Direta, mas também das Funda
ções.. das Autarquias, ou-Seja. de tOda a-Administração Indireta do 
Estado. Certamente. esse ·coeficiente exigido pela Constiruição não 
seria afcançado. conforme as informações prestadas. 

Portanto, dirimidas ~ dúvidas e levadas as informações ao 
conhecimento do Senador Alfredo Campos. que também as consi
derou fundamentadas exatamente na realidade desses fatos que fo
ram por ele trazidos a este plenário, temos a ceneza de qu~ o 
Governo do Estado de Minas Gerais deve se adequar aos preceitoS 
constiru'i::ionais da Carta de 1988, que estabelecem que todos os 
Governos estaduais. bem como os municipais. teriam wn prazo de 
cinco anos para adequar receita e despesa com pessoal. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aponho aqui o meu voto fa
vorável ao parecer do nobre Relator. Quero~ neste momento, mani: 
festar a minha confiança de que o Senado Federal vot;ara 
favoravelmente a esse projeto. cumprindo _resolução da Casa e, 
certamente, evitará que o Governo de Minas -Gerais- seja rnaíS urii.i 
vez penalizado como o foi no dia 2 de jan~iro pr~xim_o p~ssado, 
quando teve de pagar 70 milhões de reais. ou seJa aproxunada
mente 80 ffiilhões de dólares de juros_ e amonizações, em face da 
demora da aprovação da rolagem da dívida do Estado. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
O SR. PREsiDENTE (Humbeno Lucena) - Continua em 

discussão a matéria. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente. peço a pala· 

vra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Humbeno Lucena) - Concedo a 

palavra a V. Ex~. -
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para discutir. Sem 

revi são- do orador.) .:. Sr. Presidente, sr-s ·c Srs. Senadores. tenho 
prOCurado compreender os processos de rolagem de divida dos Es
tados. Esses processos devem respeitar alguns parâmetros, os 
quais têm sido altr.."Tados, pois não tem havido apenas um parâme
tto. Já tivemos processos de rolagem de dívida nesta Legislatura. 
baseados em termos de Compromissos firmados en1rc os Estados e 
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o Ministério da Fazenda, os quais não passaram pefo Senado Fede
ral: inclusive, termo de compromisso frrmado pelo Governo de 
Minais Gerais à época da Ministta Zélia Cardoso de Mello. 

Em meu gabinete, tenho cópias de todos os termos de com
promisso com parâmetros variáveis de Estado para Estado. Ter
mos de compromissos- repito- que não foram aprovados por esta 
Casa e que permitiram, por exemplo, a justa - diga-se de passa
gem -, mas não formalmente acabada assunção da dívida do metrô 
do Rio de Janeiro pelo Governo Federal. Se não me falha a memó
ria, isso está na cláusula n° 12 do Termo de Compromisso firmadO 
entre o Governador do Estado do Rio de Janeiro e a Ministra Zélia 
Cardoso de Mello, em março de 1991, na época da transição para 
os Governadores. cujos mandatos encerraram no dia_l o de janeiro 
deste ano- assumiram no dia 15 de março de 1990 e tiveram os 
seus mandatos agora encerrados. 

As percentagens do quanto pagar e quanto rolar variavam 
de Estado para Estado e não levavam em conta o volume c_ompro
metido c-om a folha de pagamento e, muitas vezes, sequer a capa
cidade de pagamento. Foi um acordo quase que de emergência qUe 
os ÜQvemadores que então assumiam fumaiam ·a-epoca. E o Sena
do homologou, sob a forma de resoluções específicas para cada 
Estado, aqueles termos de compromisso que deveriam por aqui ter 
passado. Eu, na época. alenci, adverti e reclamei. 

Então, é dentro desse espírito de compreensão que tenho 
procurado pautar-me a respeito de processos de rolagem de dívida. 

Já tive a oportunidade de defender processos de rolagem de 
dívida diante ae iaquisidores- ou inquiridores- pertinazes. como 
é o caso do Senador Suplicy, -que agora está iil.uíto maís"ã.ssessora
do do que já foi. Está duplamente assessorado. ----

Minha pergunta é a- seguinte, Senador Alfredo Campos: 
quanto, objetivamente, Minas Gerais rolou nos anos de 1991, 
1992, 1993 e 1994, se é que V. E:Ç- tem esses dados? Gostaria de 
saber. pelo menos. o que rolou em anos anteriores. Em l994. rolou 
90%, rolou 100%?_ Então, vamos estabelecer um padrão igual. 

Não é para todos. não. Isso está amarrado ao termo de com
promisso que nós "engolimos" em 1991. Pode crer. Isso está amar
rado aos tennos de compromisso e às resoluções _que nós 
elaboramos. A última delas, inclusive, elaborada por um ilustre 
Senador de Minas Gerais, o nobre Senador Ronan Tito. que é a re
solução que estabelece os parâmetros definítivos não apenas para 
o procedimento de rolagem de dívida. mas para a apreciação de 
pedidos de empréstimo dos governos estaduais. 

Então, no sentido da conciliação. para não se criar um fato 
novo, no processo de Minas Gerais. nós não VariJ.Os começar adis
cutir tudo de novo. Há antecedentes._ Há precedentes. A Casa os 
admitiu e não seria correto parar de admiti-los neste momento. 

A minha pergunta é esta: qual o volume que foi rolado, ou 
seja. renovado. e quanto foi pago da dívida mobiliária ou pública 
de Minas Gerais no ano passado. se não- estiverem-aísPoilíveis os 
dados relativos a 1993. 1992 e 199f? Esta é a minha indagação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Com a pala
vra o Relator. para esclarecer. 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Senador Esperidião Amin. 
este Relator não tem condições de dizer a V. Ex~. a menos que 
possa sopesar o processo. o quanto foi rolado. 

Lembro-me. inclusive. que, no ano passado. quando .. 
O Sr. Esperidião Anlin -Não é para sobrcstar. É para. se 

possível. escl<rrecer. 
O SR. ALFREDO CAMPOS - Gostaria de dizer ao Sena

dor Esperidião Amin. em face da compreensão pronta qU.e S. Exa 
tem da dificuldade do Relator em responder a essa pergunta. que. 
no ano passado. quando tivemos oportunidade de rolar uma pane 
da dívida de Minas GeraíS -rolamos, se não me engano. aproxi-

madamente 94% -. logo após, o Senador Ronan Tito çp_pSeg'uiu 
duas rolagens um pouco esti-anhas, inclusive, aqui na Casa. mas 
que apoiamos de pronto. Rolamos o que faltava para completar 
100% e rolamos até mesmo os juros com que o Estado Minas Ge
rais teve de arcar em virtude da demora do processo aqui, no Sena
do Federal. Penso que rolamos até mais de 100%, se isso é 
possível. Quero dizer que não tenho nada a opor com relação_ ao 
montante da rolagem da dívida. 

Como representante do Estado de Minas Gerais, entendo 
qlie. quanto mais se puder rolar; desde que isso beneficie meu Es
tado. melhor. serei a favor. Não sou a favor rolannos alguma coisa 
indevida. ilegal, fora dos parâmetros, como teria sido antes de rew 
ceber as infonnações solicitadas, e agora prestadas, pelo Banco 
Central. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A matéria 
continua em discussão. (Pausa.} 

Tem a palavra a nobre Senadoralúnia Marise. 
A SRA JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para discutir. Sem re

Visão do orador.)- St. Presidente, apenas desejava prestar a.s inforw 
mações solicitadas pelo Senador Esperidião Amin. Contudo. 
parece que essas jâ fqram suficientemente prestadas pelo Senador 
Alfr~o Campos. 

Eu gostaria. entretanto, de acrescentar que, durante esses úl
timos oito anos, e também no mandato anterior, não só o Senador 
Alfredo Campos como também o Senador Ronan Tito aqui estive
ram atentos, como Relatores do process_o, _dando_ os seus votos fa
vófáveis à rolagem de 100% da dívida mobiliâria de Minas Gerais. 

Portanto, não há nenhuma dúvida com relação a isso, pois 
inclusive já respondemos os questionamentos surgidos com rela
ção ao preceito cons_titucional que normatiza e ftxa o percentual 
que os governos devem obedecer, em relação à receita, para o pa
gamento de funcionários. etc. Assim. parece que essa questão está 
absolutamente esclarecida. Inclusive. há. no processo, de parte do 
Secretário de Estado da Fazenda. a demonstração de que, em 
1993. o Governo de Minas Gerais gastou, com pessoal. 64.96%. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua em 
discussão. (Pausa.) 

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

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão_ D_iretora para a redáÇão final. 

(Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa. 

parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final da maté
ria. que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

-~lido o seguinte 

PARECER N' 10, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Rcdação Final do Projeto de Resolução n• 6, de 
1995. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução no 6. de 1995. que autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais a einiili. através de ofertas públicas, Letras Financei
ra~ do Tesouro do Estado de Minas Gerais- LFT-MG. cujos re· 
cw:sos serão destinad.os ao giro de sua dívida mobiliária, vencível 
no primeiro semestre de 1995. 

Sala de Reuniões da Comissão. em 1:2 dejançiro de 1995.
Humberto Lucena. Presidente - Chagas Rodrigues. Júitia Ma· 
rize, Relator- Nabor Júnior_. 
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ANEXO AO PARECER N' 10. DE 1995 

Redação Final do Projeto de Resolução n" 6, de 
1995. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, 
nos tennos do harto. 48, item 28. do Regimento Interno, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO N" ,DE 1995 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Ge
rais a emitir, através de ofertas públicas, Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais
LFT-MG, cujos recursos serão destinados ao giro de 
94,86% (noventa e quatro inteiros e oitenta e seis 
centésimos por cento} de sua dívida mobiliái'iil, ven
cível no primeiro semestre de 1995. 

O Senado Federa! resolve: 
Art. lo É o Governo do Estado de inas Gerais, nOs termos 

da Resolução n° li, de 1994, do Senado Federal, autorizado a emi
tir Letras Fínan-ceiras do TesoUro do Estado de Minas Gerais -
LFTM:G, cujos recursos serão destinados ao giro de 94,86% (no
venr.a e quatto inteiros e oitenta e seis centésimos por cento) de sua 
dívida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1995. 

Art. 2° A emissão referida no harto. lo deverá ser realizada 
nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos. atualizados nos termos do§ 6°, do harto. 15, 
da Resolução no 11, de 1994, do Senoido Federal, dedUzida a par
cela de 5,14 (cinco inteiros e quatorze centésimos- por cento); 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 

- FLU. criada.!. pelo Decreto-Lei no 2.376. de 25 de novembro de 
1987; 

d) prazo: até cinco ano~. 
e) valor nominal: RSl,OO lUm r~.:::.!\: 
n características dos títulos a serem substituidos': 

Título ------ ----vencim•"en;;;to;;;-----Qiiãiilldãde 

i) autorização legislativa: Decreto n° 29.200, rle 19 de ja
neiro de 1989; Resolução n° 1.837, de 23 dejaneir<Y"de 1989; Lei 
n' 9.589, de 9 de junho de 1988. 

Art. 3o A autorização concedida por esta Resolução deverá. 
exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados a pa:z:tir de 
sua publicação. _ . 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em discussão _ 
a redação final. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro·a discussão. 
·Em votaÇãO. -·-- · · · 

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

Aprovada 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Não há mais 

oradores inScritós. 
Está facultada a palavra aos Srs. Senadores. (Pausa) 
A Presidência retira da pauta da presente sessão as matérias 

pendentes de pareceres nos termos do art. 175, e. do Regimento 
Interno. - - - -- -

São os seguintes os itenS retiradOs: 

15 

PROJETO -DE DECRETO LEGISLATIVO N' 62, DE-1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. _375, v_m, 

do Regimento Interno) 

Discussão. em tUrno único, do Projeto de Deciet:o Leg_islati
vo no 62,. de 1993 (n° 268/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à SOCIEDADE 
RÁDIO VILA REAL LTDA .. para «piorar serviço de radiodifu
são sonora ein" onda" média na cidade de Cuiabá. Estado de Mato 
Grosso. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

16 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"64. DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, Vlli, 

do Regimento Interno) 
511826 
511826 
511826 
511826 
511826 
511826 

1-01-95 
1-02-95 
1-03-95 
1-04-95 
1-05-95 
1-06-95 

404.385.I90 Discussão. em turno único, do Projeto de Decreto Legislati~ 
6I9214-79l vo- ne 64, de 1993 (n'" _27519_3, na -Câniãra Çiçs· _Deputados), que 

Total 

1.228·.1 94.489 aprova o ato que renova a concessão outorgad~ à SOCIEP.~E 
1.658.688.2;24 RÁDIO EMISSORA PARANAENSE S/A para explorar serviço 
2.06? I98 652 - -----uc radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Lon-
1.663.999,022 driõ.a.- Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de 

7.701.680.338 Educação) 17 

g) previsão de colocação e- vencimento dos títulos a se
rem emitidos 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 69, QE I99:J 
--(Incluído em O~dem do Dia nOs temlos do art. 3'75, Vll. 

do Regimento Interno) 

ColoCação VeRCimerltO -- Títulô··· Data-base 

1-01-95 1-01-2000 5!1825 2-01-95 
1-02-95 1_-02-2000 511826 - 1-02-95 
I-03-95 1-03-2000 ;iU827 I-OJ,9) 
3-04-95 1-04-2000 _511825 3-94-95 
2-05-95 1-05-2000 -511826 -~,Q5~95 
1-06-95 1-06-2000 51182? 1-06-95__ 

h) forma de colocação: ofertas públicas. nos tennos da Re
solução no 565. rle 20 de setembro_de 197_9, do Banco~G;ntTíJ.} do 
Brasil; 

Discussão. em turno único. do J?roje_to de Decreto Legislati
vo nG 69. de 1993 (no 313/93. na_ Câmara dos Deputados). que 
aprova o ato_ que outorga permissão à RÁDIO MAR..IANA LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Mariana. Estado de Minas Gerai"s. (Dependendo 
de parec~~-ct;-CoiTüSsãO de-.Edlicaçãõ) ~- ---- -.. -~---·- -------- ~ -

18 

- PROJETO DEDE.CRETÕ LEGISCATIVôN"8, DE !994 
(Incluído em Ordem do Di<i., nos_ termos do art.~~75_! l/IJ;_~._ 
· · · - · do ReeiinentÕ Interno) · 
O"iScüssão. em turno JiúCa._-ao Projeto de Deci-Ctõ cegislati· 
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vo no 8, de 1994 (no 303/93, na Câmara dos Deputados), que apro~ 
va o ato que renova a pennissão omorgada à RÁDIO CUL T1JRA 
DE PAULO AFONSO LTDA., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüêncía modulada na cidade de Paulo Afonso. 
Estado da Bahia (Dependendo de parecer da Comissão-de Educa
ção) -

19 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 20, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do an. 375, VID, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em rumo único, do Projeto de Decrero Legislati
vo no 20, de 1994 (no 266193, na Câmara dos Deputados). que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à REDE NOVA 
TERRA DE RADIODIFUSÃO L TDA .. atualmente denominada 
REDE FÊNIX DE COMUNICAÇÃO LTDA .. para explorar setvi
ço de radiodifusão sonora em freqüência- modulada na Cidad~ de 
São José dos Pinhais. Estado do Paraná. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação) 

20 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAT!VON" 21, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, Vlll, 

do Regimento Interno) 
Discussão. eril tui-rio único, do Proji:tó-de Decreto Legislati

vo n° 21, de 1994 (n° 292193. na Câmara dos Deputadoi), que 
aprova o- ato que renova a permissão da FM RÁDIO INDE
PENDENTE DE ARCOVERDE LTDA., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüêncía modulada na Cí&de de Arco
verde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de parecer da Comis
são de Educação) 

21 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TJVO W 26, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do art. 375, Vlli, 

parágrafo único, do Regimento Interno) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati

vo no 26, de 1994 (no 344/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO CAMPOS DOU-_ 
RADOS FM: LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na Cidade de Medianeira. Estado do Pa-
raná. (Dependendo de parecer da 'comissão-de Educação) -

22 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 39, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia. nos termoS do an. 375, VIII. 

do Regimento Interno) 
DisCussão. em rurrió-único. rio Projeto de Decreto Legislati

vo no 39, de 1994 (no 296/93. -na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO SERRA NEGRA 
FM LTDA., para explorar serviço de ractiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Alterosa. Estado de Minas Gerais. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

24 

SUBSTITlmVO DA CÃMARA AO PROJETO DE LEI DO SE
NADO N" 179, DE !990 

(Em regime de urgência. nos termos do art336._"b", 
do Regimento Interno)- --

Votação. em turnO único, dõ Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado no 179. de 1990 (no 202191, naquela 
Casa). de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso. que dis
põe s-obre o regime de prestação de serviços públicos pela iniciati
va privada. previsto no art. 175 da Constituição. e regula a 

concessão de obra pública. tendo 
- Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador José Fo

gaça. em substiruição às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e de Assuntos Econômicos, favorável ao Substirutivo 
da Câmara. com requerimentos que apresenta. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Serviços de ln
fra·Estrutura) 

25 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N" 117. DE !994 
(Indu ido em Ordem do Dia nos termos do art. 33ó, o , 

_ do Regimento interno) 
Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n., 

117, de 1994 (no 4.151/93, na Casa de origem). que altera disposi
Iivos do Decreto-Lei n" 227. de 28 de fevereiro de 1967. 

(Dependendo d~ pareceres das Comissões de Assuntos So
ciais e de Serviços de Infra-Estrutura) 

26 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
"•oo DE 1994-COMPLEMENTAR 

(Em regime oe urgenc1a. nos termos do art. 336, "b", 
do Regimento Interno) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei do Senado no 
90. de 1994-Complementar, de autoria do Senador Ney Maranhão, 
que acrescenta dispositivo ao Código ~leitoral, a fim de permitir a 
ação rescisória em casos de ineleglbilidade. (Dependendo de Pare
cer da Comissão de Constiruição. Justiça e Cidadania) 

27 

OFÍCIO N" S/72, DE !994 
(Em regime de urgência. nos termos do art. 336, "b", 

do -Regimento Interno) 

Ofício no snz. de 1994. do Senhor Presidente do Banco 
Central. encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFfP. destina· 
das à lifluidação de precatórios judiciais. (Dependendo de parecer 
da Comlssao de Assuntos Econômicos) 

30 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" !22.DE;!993 
(Em iegime de urgência nos termos do art 336, "c". 

-do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjumo.com o 

Projeto de Resolução no 94. de 1994) 

DiscussãO. t!ili"furno único. do Projeto de Resolução no 122. 
de 1993. de autoria do Senador Marco Maciel. que cria a Comis
são de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres das Co
missões de ConstituíÇãO. Justiça e Cídadania e Diretora) 

3I 

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 94. DE 1994 
(Em regime de urgência nos termos do art. 336. "c", 

do RegimentO Interno) 
(Tramü.ando em conjunto com o 

Projeto de Resolução no 122. de 1993) 

Discussão. em rumo único. do Projeto de Resolução no 94, 
de 1994. de autoria do SenadQr Ço!,ltinho Jorge. que altera o Regi
mento Interno do Senado Federal. transformando a Comíssão de 
Educação em Comissão de Educação. Ciência e Tetrto1ogi~. (De· 
pendendo de pareceres das Comis::.ões de Con::otituição, Justiça e 
Cidadania e Diretora) 
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33 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N" 125, DE 199ICOMPLEMENTAR 

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do art. 172, I, 
do Regimento Interno) 

Votação, em rumo único. do Projeto de Lei da Câmara no 
1::!5, de 1991- Complementar (no 60/89·Complementar, na Casa 
de origem), que disciplina os limites das despesas com o funciona· 
lismo público, na fonna do art. 169 da COnstituição Federal, tendo 
- Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comissão 
de Assuntos Econôm1cu~. Relator: Senador Meira Filho, lo pro
nunciamento: t'avonivd ao Projeto; 2° pronunciamento: favorável 
à emenda de Plenário. (Dependendo de parecer sobre as emendas 
.upresentadas perante a Comissão) 

dente a falta de quorum qualificado em plenário. a Presidência 
deixa de submeter ao Plenário as matérias da Ordem do Dia em 
fase de votação. 

São os seguintes os itens cuja apreciação fica 
adiada: · · 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 48. DE 1993 . 
(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do art. 375., Vill, 

do Regimento Interno) 
Votação, em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 

n<> 48, de 1993 (no 264/93. na Câmara do~ Deputados). que apr"ova 
o ato que renova a penníss.ão da RÁDIO JORNAL DO BRASil... 
LTDA .. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja-

~5 _ ~ ~ ~ ~ --· =· neiro, tendo 
PRO~O DE LEI DA CAMARA N" 15I. DE 1992 Pareceres. proferidos em Plenário. Relator: Senador Áureo 
(lncluJdo em Ordem d~ D1a nos termos do art 172. I, Mello. em substituição à Comissão de Educação: 

do Regunento Interno) -1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
Discussã~, em rumo único. do_Projeto de ~ei ~a Câmara no -2° pronunciamento: pela regularidade dos atas e procedi-

IS I. de 1992 (n 1.002, na Casa de ongem), que dtspoe sobre a ex- mentes concernentes à' proposição. 
tinção da conrribuiçào sindical a que se referem os artsA 578 a 591 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
no 5.452, de I o de maio de 1943 e dá outras providências, tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator: Senad_or _Eduardo 
Suplicy. favorável ao Projeto, com emendas 0°S l e 2, que apre~ 
senta. em substituição à Comissão de Assuntos Sociais-. 

(Dependendo de parecer sobre a emenda no 3, de-Plenário) 

36 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 232. DE 1991 ~ 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 254. 

parágrafo úníc-ci. do Regimento Interno) 
Discussão, em twno único, do Projeto de Lei do Senado n° 

232, de 1991. de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que autori
za o Poder Executivo a definir as lerras indispensáveis à preserva
ção ambiental. integrantes dos bens da União e dos Estados, na 
forma do art. 23, VI e VII, combinado com o art. 24, VI, da Con_s_~ 
tiruição Federal. tendo . 

Parecer comrário, proferido em Plenário. Relator: Senador 
Ronan Tito, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

37 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
W II. DE I994- COMPLEMENTAR 

Discussão, em rumo único, do Projeto de Lei do Senado no 
11, de 1994~Complementar, de autoria do Senador Marco Maciel, 
que dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS, e dá outras providências, tendo 

Parecer sob no 227, de 1994 da Comissão de 
- Assuntos Econômicos. favorável ao Projeto com emen

das l e 2-CAE. que apresenta. 

38 

PROJETO DE LEI DOSENADOW73. DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do an. 172. I. 

do _Regi_mento Interno) 
De autoria do Senador Jutahy Magalhães. que d!spõç s_obre 

isenção do imposto de renda para bolsas de estudos de mêd.Ícos re· 
sidentes e remuneração de esrudantes em estágio para complemen
tação de estudos _universitários. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} - Sendo evi-

2 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49. DE I993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII. 

do Regimento InternO) - - -- --
Votação, em turno único,_d_O-Pro]eto de DecretO-(.çgiSfitlVo_ 

no 49, de 1993 (no 273/93 .• na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ãtQ-que renova:· a pemiissãõ da-RÁDIO LITORAL LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul. tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário. em substituição à Comis
são de Educação. 

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

-2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão. 
pela regularidade dos ates e procedimentos concernentes à propo· 
sição. • 

3 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 50. DE f 993 
(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do an. 375, Vill, 

do Regimento Interno) 
_Votação, em tyll)Q_únjçQ,_do fTgieJo~_Qe_ Qefretq_ ~gíslativo 

no 50. de 1993 (no 277/93. na Câmara dos Deputados), que aprova 
o a~o que renova a outorga deferida ao SISTEMA NOVA ERA 
DE COMUNICAÇÃO L TDA., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda mêdia na Cidade de Borrazópolis, Estado do 
Paraná. tendo 

__ parecer favoráv~l. proferido em Plenário. Relator: Senador 
Josê Eduardo. em substituição à Corriiss~o de ~u~ç~o_. 

4 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIYO N" 52. DE 1993 
_(Incluído t_!_m_Ordem do Dia, nos termos- do art. 375, Vill. 

do RegiiDCrlto Interno) --- - -~-- ~·-~ ---

- VoGI.ção. em !l}_mo_!inico. _ _Qo Projeto de Decreto Legislativo_ 
n°_5~. de _1993_(no 246/93._na Çâmara_ dos Deputados). que aprova 
o ato que renova- ã -c-OnCesSão-oUtorgada -à RÁDIO GRANDE 
LAGO LTDA. para explorar ser.tiço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Santa Helena. Estado do Paraná,. tendo 

PM~eres fª-vQráveis, Rroferidos __ em Plenário. em substirui-
çào à Comissão d.e Educação: ---- - - - ----- - - - ---------
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- r pronunciamento: Relator. Senador Ney Maranhão; 
- 28 pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo, 

pela regularidade dos atas e procedimentos concernentes à propo· 
sição. 

5 

PROJETO DE DECRETO LEGI:iLATNO N" 55, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do art. 375, Vill, 

do Regimento Interno) 
V Olação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 55. de 199~ !n~ 2.67/93. na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à PAQUETÁ EMPREEN· 
DIMENTOSLTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média ria Cidade de Floriano. Estado do Piauí, tendo 

Parecer favoráv-el, proferido em Plenário. Relator: Senador 
Ney Maranhão. em substituição à Comissão de Educação. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLAJ'NO N" 7, DE J994 
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos- do art. 375, VIIT. 

do Regimento Interno) 
Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislatl v o 

no 7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos Deputados). que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à RÁDIO CULlURA DE TIM· 
BÓ LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Senador 
Meira Filho, em sUbstituição à Comissão de Educação. 

7 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TNO N" 9, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do art. 375, vm. 

do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

no 9, de 1994 (n" 301/93, na Câmara dos De_putados), que aprov~ o 
ato que renova a_c.oncessão outorgada à RADIO E TV TAPAJOS 
L TOA .• para explorar serviço de radiodifu-são de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Santarém, EStado d_o Pará, tendo 

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

8 

PROJETO DE DECRETO LEG1SLATNO W !0, DE 1994 
(Inclu(do em Ordem do Dia nos termos do art. 375. Vill, 

do Regimento Interno) 
Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

no 10, de 1994 (n° 297/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe. URBANO THIE· 
SEN para executar serviço de radiodifuSãO-sOnora em freqüência 
modulada, com fins exclusivamente educativos. na Cidade de 
Novo Hamburgo. Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

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

- lo pronWJciamento: Relator: Senador João França. favo·
rável ao projeto; 

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

9 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TNO N" 11. DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do an. 375. VTII. 

do Regimento Interno) 
Votação. em rumo único. do Projeto de Decreto Legislativo 

n" 11. de 1994 (no 265/93. na Câmara dos Deputados). que aprova 

o ato que renova a permissão outorgada à S.A. RÁDIO VERDES 
MARES. para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Fortaleza. Estado do Ceará, tendo 

Parecer favOrável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu cãrneii-o, etn substituição à ComissiiO de EdUCação. 

10 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 12. DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do art. 375. VIII, 

do Regimento Interno) 
Votação, em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 

no 12, de 1994 (n° 319/93, na Câmara do:, Ú~,;pul~u'>), que aprova 
o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO CUL TUR.A.L CRU
ZEIRO DO SUL para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Sorocaba. Estado de São Paulo, 
tendo 

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

-1'" pronunciamento: favorável ao projeto; 
..z·· pronunciamento: pela regularidade dos atas e procedi
.~~ .... mes à proposição. 

11 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO W 18, DE f994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlli, 

do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 18, de 1994 (n° 252/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outoi'gada à RÁDIO ARAGUAIA 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonori-ein onda mé· 
dia na Cidade de Araguaína. Estado do Tocantins, tendo 

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

u 
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TNO W 19, DE 1994 

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

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n'" 19, de 1994 (no 254193. na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV TOCANTll\JS 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Anápolis. Estado de Goiás; tendo 

_ Parecer favorável, proferido cm Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO 

W23,DE 1994 
(Em regime de urgência. nos tennos do art. 375, VID, 

do Regimento lntemo) 
Votação. em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 

n° :!3, de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos D~utados). que aprova 
o ato que renova a concessão o_utorgada à RÁDIO MONTANHÊS 
DE BOTELHOS L TOA. para explorar serviço de radiodifusão s_o
nora em onda média na Cidade de Bote lhos, Estado de Minas Ge· 
rais. tendo 

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

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO 

N" 24, DE 1994 
(Em regime de urgência. nos termos do an. 375, VIIT~ 

do Regimento lnterno) 
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Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 24, de 1994 (n• 328/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPE
RlOR DO V ALE DO SAPUCAÍ para executar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada. com fins exclusivamente 
educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, RelatQr: Senador 
Lucídio PoneUa, em substituição à Com.isSãõ de Educação. 

23 
PROJETO OE DECRETO LEGISLA T!VO 

N" 45, DE 1994 
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art 336. "b", 

do Regimento Interno) 
Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 

no 45, de 1994 (no 222192. na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo Ortográfico da Língua Ponuguesa. assinado em 
Lisboa. em 16 de dezembro de 1990, tendo 

· Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador_ 
Josaphat Marinho. em substituição à Comissão de Relações Exte. 
riores e Defesa Nacional. 

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N" 13. DE !991- COMPLEMENTAR 
Votação. em rumo único. do Projeto de Lei da Câmara no 

13. de 1991 -Complementar (no 223/90- Complementar, na Casa 
de origem), que regulamenta o § zo do art. 171 da Constituição FeM 
dera!, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das medi
das provisórias previsms no art. 62 da Constituição Federal. e dá 
outras providêncías, tendo 

- Pareceres. sob nos 49 e 88, de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, r pronuncia-

mento: favorável ao Projeto, com as Emendas de nos 1 a 4- CCJ, 
que apresenta; 2o pronWiciamento: contrário às Emendas de nos 5 
a 17, de Plenário. 

34 
PROJETO DE LEI DO SE,'IADO 

N" 27, DE I 99 I - COI\o1PLEMENT AR 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n<> 

27, de 1991- Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor. que regulamenta o § 3"' do art. 192 da ConstiruiÇ-ao FederaL 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos. e dá ourras 
providências. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Setlador 
Ney Maranhão, em substiruição à Comissão de Assuntos Econô· 
nücos. 

O SR. AUREO MELLO- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra 

muita satisfação, aqui, desta tribuna. agradecendo a atenção de V. 
Exa. Desejo que o meu projeto que estabelece a criação do Territó
rio Federal do Alto SoiU:nões venha a vingar, definíndo aquele 
grande caudal que parte do Tungurahua ou M-ai-anón, lá das faldas 
do Peru, até os co_nrt-afortçs do ri9 Negro, no Amai?nas, a ftm de 
se formar mais um Território desta graride Pátria, além de outros 
desdobramentos do Amazonãs. - -

Muito obrigado. Sr. Presidente, pela gentileza de V. Ex•. 

O SR. PRESIDENtE (i-iliffibeno Lticena) - A Presiáé~~í~ 
saúcla.a ilustre yisitante q1,1-e acaba de ser saudada pelo nobre Sena-
dor Aureo Me!lo. _ _ _ 

--Na pt-eSente SêSSàô;-tC:rmiiiou· o prazo para apresefitaçao·de
emendas ao Projeto de Resolução no 4, de ~~9?. _de iniciativa da 
Comissão -orretora._ que íilclU.i a Seção de _Controle e t\.rquivO de 
DocUÕlentOs na estrutura i:fa Subsecii!taría -de Administração de 
Compras, Contratações e AlienaÇões. 

O projeto não recebeu emendas e será despachado à Comi~
são de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (H~mberto Lucena)- A Presidência 
solicita aos Srs .. Senadores a presença em Brasflia ria próxirria Se
mana .. quando deverenios ter matérias importantes a serem votadas 
nesta Casa, inclusive o projeto de lei complementar. de autoria da 
Deputada Rita Ca.ipata., que dispõe Sobre o limite de despesa de 
pessoal.. e também ó projeto· de res-olução que regula o- uso -das me
didas proviSóriãs. -de autoria do então Deputado Nelson Jobim. 
bem assim. no Congresso Nacional. a medida provisória relaciona
da com alterações n'a legislação tributária. -----

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nada mais 
havendo a tratar. a Presidência vai encerrar a sessão. designando 
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

I 
PROÍETO DE DECRETo LEGISLA T!VO W 48, DE I 993 

(incluído em Ordem do Diã, rios termos db ãtt. 375. Vm, 
--ao Regínlinto InterriO_~ 

- - Votação, em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 
no 48, de_!993 (no ::!.64/93, na Cânlara c;los Deputados). que aprova 
o ato que renova a permissão da RÁDIO JOR..~AL DO BRASll... 
L TDA .. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na Cidade do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Ja-
neiro. tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
MeUo. em substituição à Comissão de Educação: 

-----r pronunciamento: favorável ao projeto: 
- 2'" pronunciamento: pela regularidade dos atas e procedi-

mentos concernentes_ à proposição. 

2 

o nobre Senador Aureo Mello. PROJETO I)!; OECR,gTO LEGISLA T!VO N" 49. DE 1993 
O SR. AUREO _MELL_O (PRN-1\.M. Pela ordem. Sem r~- .. _{Incluído em Ordem .do Di-a nÕs termOs ctO -ãrt.-375. Vrfl, 

visão do orador.)- Sr. Pre:sidente, pedi a palavra pela ordenlãpé-- --. do Regimento lntertlõ} - -- ------- ---
nas para. em breves palavras e abusando, talvez. da tolerância de Votação. cm turno único. do Projeto de Decreto Legis_lativo 
V. Ex"', que é notória, a par de sua generosidade e seu grande cora- no 49. de !993 (ne '273/93. na Câmru:a doS Deputados), que aprova 
ção. assinalar a presença na tribuna de honra da líder amazonense. 0 ato que renova a permissão da RADIO LITORAL L TDA.-para 
a Vereadora Maria das Candeias. lá do Alto Solimões. no Eslado explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência modllliuia 
do Amazonas. da Cidade de Benjamin ConstanL Ela _ _veiQ __ O'ger _ na Cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul. tendo 
um exem~lar do j~mal O Solimões, edit~o po: lzaias Ribeiro. Pareceres. proferidos em Plenário. ·em substiruição à Co
Isso me da oporturudade de. pelo menos. eVldenctar aos meus Co- missão de Educação. -
legas a imagem viva de um Brasil ~~e é desco~~cido. sem dú_vi- . }0 pronWlciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo-
da. por um~ grand: pareei~ da colettviC!~de braslleu:_a._ rável ao projeto: --

Por tsso, saudo Mana das Candetas com muita honra e com _2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão. 
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pela regularidade dos ates e procedimentos concernentes à propo· 
sição. 

3 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do art. 375. VIII, 

do Regimento Interno) 
Votação. em rumo único, do Projeto de DeCieto Legislativo 

no 50, de 1993 (n° 277/93. na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a outorga deferida ao SISTEMA NOVA ERA 
DE COMUNICAÇÃO L TDA, para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na Cidade de Borrazópol is, Estado do 
Paraná. tendo 

Parecer favorávd. proferido em Plenário, Relator: Senador 
José Eduardo, em substituição à Comissão de Educação. 

4 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 52. DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, Vlll, 

do Regimento interno) 
Votação. em rumo único. do Projeto de Decreto LegislatiVo

n" 52, de I993_(n° 246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à RÁDlO GRANDE 
LAGO LIDA. para explorar serviço de radiodüusão sonora em 
onda média na Cidade de Santa Helena. Estado do Paraná. tendo 

Pareceres faVoráVeis, proferidos effi PIC:riiliío, em substirui~ 
ção à Comissão de Educação: · 

- 1° pronwiciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
- 2• pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo, 

pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

{televisão) na Cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo 
Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 

Dirceu Carneiro. em ·substituição" à Comissão de Educação. 

8 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 10, DE 1994 
(incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VID, 

do Regimento Interno) 
Votação, em rumo único. do Projeto de Decreto Legislativo 

no lO. de 1994 (no 297/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe. URBANO THfE· 
SEN-para executar serviço de radiodifusaõ sonora em freqüência 
modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de 
Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Su_I, tendo 

Pareceres faVoráveis. proferidos em Plenário, em substinií~
ção à Comissão de Educação. 

- 1" pronunciamento: Relator: Senador João França, favo
rável ao projeto; 

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

9 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W I I, DE I994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do an. 375, VIII, 

do Regimento Interno) 
Votação, em rumo único, do Projeto de DCcreto Legislativo 

n" 1 I, de 1994 (n"_ 265193, na C~ara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova- ã: permissãO Outorgada- à S.A. RÁDiO VERDES 
MARES. para explorar serviço· de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
5 Dirceu Carneíro. em substíruição à Comissão de EduCação~ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'55, DE I993 10 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375. VIIJ. 

do Regimento Interno) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 
Votação. em turno único, dO Projeto de Decreto Legislativo (Incluído em Ordem do Dia nos termos do an. 375, VIU, 

no 55. de 1993 (no 267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova do Regimento Interno) 
0 ato que renova a concessão outorgada à PAQUETÁ EMPREEN- Votação, em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 

- no 12. de 1994 (no 319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
DIMENTOS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 0 ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO CULTURAL CRU
em onda média na Cidade de Floriano, Estado do Pia:ui. tendo 

Parecer favoráVeT.-pioferfdo em Plenário. Relator: Senador ZEIRO DO SUL para executar serviço de radiodifusão sonora em 
Ney Maranhão, em substiruição à Comissão de Educação. freqüência modulada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, 

tendo 
6 Pareceres favoráveis, Proferidos em Plenário. Rdator:--Sena-

PROJETO DE DECRETO LEúiSLATIVO N" 7, DE 1994" dor Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação: 
(Incluído em Ordem do Dia nos tennós -do art. 375. VIII. "' 1" pronunciamento: favorável ao projeto; 

do Regimento Interno) - 2o pronunciamento: pela regularidade dos atas e procedi-
Votação, em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo mentes concernentes à proposição. 

n" 7. de I 994 (n° 308/93, na Câmãra dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à RÁDIO CULTURA DE TIM
SÓ LTDA .• para explorar serviço de radiodi.fus-ãõ soriora em onda 
média na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável. pfõferido em PlenâriO:-RCiator:- Senador 
Meira Filho, em substiruição à Comissão de Educação. 

7 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9; DÊ i 994 
(Incluído em Ordem do Dia nos terinos do an. 375, VIII. 

do Regimento Interno) 
Votação. em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 

no 9, de 1994 (no 30I/93:na-Câmara dos Deputados). que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à RADIO E TV TAPAJÓS 
LTDA .. para explorar serviço de radiodifusão di- sons e imagens 

i1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•JS. QEc 1994 

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

Votação. em rumo único. do Projeto de Decreto Legislativo 
no 18. de 1994 (n° 252/93. na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO ARAGUAIA 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Araguaína. Estado do Tocantins. tendo 

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

12 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•J9, DE !994 
(Incluído em Ordem do Dia. nos tennos do art. 375. VID. 
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do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

no 19, de 1994 (n° 254193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV TOCANTINS 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na cidade de Anápoiis, Estado de GoiáS, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário. Relator: Sinador 
Carlos Patrocfnío. em substituição à Conússão de Educaçãõ. 

13 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23. DE 1994 
(Em regime de urgência, nos tennos do art. 37.5, Vlli, 

do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

no 23, de 1994 (no 327/93, na Câmara dos Deputados)~-que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO MONT t\.NHÊS 
DE BOTELHOS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Botelhos, Estado de Minas Ge
rais, tendo 

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

14 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 24. DE !994 
(Em regime de urgência. nos termOs-do art. 375, VID, 

do Regimento Interno) 
Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislãtivo 

nG 24, de 1994 (no 328/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à AJNDAÇÃO DE ENSINO SUPE
RIOR DO V ALE DO SAPUCAÍ para executar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada. com fins exclusivamente 
educativos, na cídade de Pouso Alegre. Estado de Minas Gerais, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Porte lia. em substituição à Comissão de Edu~ção. 

15 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 6;1,. DE !993 . 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 3_75, vri::J,- ~ -

do Regimento Interno) · 
Discussão. em turno único, do Projeto de Pecreto Legislati

vo n• 62. de !993 (n• 268193. na Cãmara dos Deputados). que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à SOCIEDADE 
RÁDIO VILA REAL L TOA .• para explorar serviçO de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de Cuiabá, Estado de Mato 
Grosso. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 64. DE 1993 

(Em regime de urgência. nos termos do art. 375, VIJJ. do Regi
mento Interno) 

Discussão, em turno único. do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 64, de 1993 (n°_ 275/93,._ _na Cã.mara dos D;_pl_l~_()S),_ que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à SOCIEDADE 
RÁDIO EMISSORA PARANAENSE S/ A para explorar ser\fiço 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão). na cidade de Lon
drina, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

17 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 69. DE 1993 
(Incluído em Ordem_ do Dia nos termos do art. 375, VIII, 

do Regimento Interno) _ ----
Discussão. em_ turno_ único, do Projeto de Deçreto Legislati~ 

vo n° 69, de 1993 (no 313/93, na ·câmara dos D.ei:)utad.os), que 
aprova o ato que outorga pemnssão à RÁDIO MARlANA LTDA. 
paia- exPlorar serviço de iãdiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. (Qependendo 
de parecer da Comfssão de Educação) 

18 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"S. DE !994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, 

dO Regimento Interno)- - -
_ Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo nG 8. de 199"4 (n"-303!93~ óá Câmara dos Deputados). que apro
va o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO CUL Tl.JRA_ 
DE PAULO AFONSO LTDA .. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na cidade de Paulo Afonso. 
Estado_ da Bahia. (Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

19 

PROJETO mt DECRETO LEGISLATiVO N• 20. DE !994 
(Incluído em Ordem do Dia.. nos termos do art. 375-,_VUI, 

d.o Regimento Interno) 

Discussão. em turno único. do Projeto de Decreto Le_gi~lati
vo no 20. de 1994 (no 266/93, na Cârna,r;:t. dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à REDE NOVA 
TERRA DE RADIODIFUSÃO LTDA., atualmente denominada 
REDE FÊNIXDE COMuNICAÇÃO LTDA .• para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de 
São José dos Pinhais. EJ;tado do Paran<LCDependendo de parecer 
da Comissão de Educação) 

20 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO l'i•J. DE 1994 
~(lncli.J.ído-ein OfdérifBCfUi~ nos-tertnos-do art. 375 .... VID~ 

do Regimento Interno) 

Discussão~ em turno único, do Projeto de D~creto Legislati
vo n° 21. de 1994 (no 292/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova- 9 ato que renova a permissão da FM RÁDIO INDE
PENDENTE DE ARCOVE.RDE LTDA, Para explorar serv·iço de 
radiod.ifu::;:ão. sonora em freqUência modulada na cidade de Arco
verde. Estado de Pernambuco. (Dependendo de parecer da Comis-
São de EduCação) -- -

21 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 26. DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do art. 375,- VUI. 

parágraf~ ú_~ico, d~ ~~_gimento lntemo~-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati~ 
vo-n° 26, de 1994 _(n°_3~193, na Câm_ara: dos Deputados)._ que 
aprova o-ato que outorga permissão à RÁDIO CAMPOS DOU
RADOS FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Medianeira. Estado _do Para
ná. (Depende_ndo de parecer da Comissão de Educação) 

22 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 39. DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia. nos tennos do art. 375, Vlfl. 

do Regimento Interno) 

Discussão. em turno único, do J:>rojeto_de Decreto Legislati
vo n" _39. de 1994 (n° 296/93, na Câmara dos Deputados), que 
aJ?rova o _ato que outorga permiSsãO à RÁDI<? SERRA. NEGR..A.. 

-FM-LtDA., parã é-Xplora!OSerViço de radiodifusão-sonora em fre· 
qüência modu~_ada na ~!dade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. 
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(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

23 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO W 45. DE 1994 
(lnciuído em Ordem do Dm nos termos do an. 336, "b", 

do Regimento lnremo) 

Votação. em rumo únicO; do Projeto de Decreto Legislativo 
no 45, de 1994 (no 222'92. na Câmara dos Deputados), Qlle aprova 
o texto do Acordo Onográfico da Língua Ponuguesa, assinado em 
Lisboa, em 16 de dezembro de 1990. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Senador 
Josaphat Marinho. em substituição à Conússão de Relações Exte
riores e Defesa NacionaL 

24 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO 
SENADO N" 179. DE f990 

(Em regíriie de urgência, nOs termos do art. 336, b, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senatlo n°_l7'). de 1990 (no 202191, !)aquela 
Casa), de autoria do_Senador Femãndo Henrique-Cardoso. que dis
põe sobre_o regime de prestação de serviços públicos pela iniciar.i
va privada. previsto no art. 175 da Constiruição, e regula a 
concessão de obra pública. tendo 

- Parecer proferido em Plenário. Relator: Senador José Fo· 
gaça. em substituição às Comissões de Constituição. Justiça e 
Cidadania e de Assuntos Econômicos, faVOrável ao Substitutivo 
da Câmara. com requerimentos que apreserita. 

(Dependendo de parecer da Comissã_o !ie_ Serviços de In
fra-Estrutura) 

25 

PROJETO DELE! DACÂMARAN" 117.DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, b, do 

Regimento Interno) 
Discussão; em rumo único. do Projeto de Lei da Câmara no 

117. de 1994 (n• 4.151/93, na Casa de origem), que altera disposi· 
u VOS do Decreto-Lei no 227. de 28 de fevereirp de 1967. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos So
ciais e de Serviços de Infra-Estrutura) 

26 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N"90,DE 1994-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgênciã, noS tenrios" do an. 33-6, b, 

do RegimentO Interno) 
Discussão, em rumo, do Projeto de Lei do Senado n° 90, de 

1994-Complementar, de ãutoria do Senador Ney Maranhão. que 
acrescenta dispositivo ao Código Eleítoral, a ftril de pennitir a 
ação rescisória em casos de inelegibilidade. (Dependendo de Pare
cer da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidaa:anía)-

27 

OFICIO N" S/72. DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do art 33_6, b. do 

- -Regimento-Interno) - --- ----- --
Oficio no S/72, de 1994, do Senhor Presidente do Banco 

Central, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Estado de São Paulo. relativa ao pedido de emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, destina
das .à liqUidaçJ.o de precatórios judiciais. (Dependendo de parecer 
da Comissão de A~suntos Econômicos) 

28 

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 122, DE 1993 
(Em regime de urgência nos tennos do art. 336, c, do 

. Regimento Interno) 
(Tramitando-em conjunto com o Projeto de Resolução 

n•94. de 1994) 
Discussão. em turno único, do Projeto ·cte Resolução no 122, 

de 1993. de autoria do Senador Marco Maciel. que cria a Comis
são de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres das Co
missões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora) 

29 

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 94. DE 1994 
(Em regime de urgência nos termos do art. 336. c, do 

Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Resolução 

n~ 12-2, de 1993) 
_l?is~ssão. em turno úitico, do Projeto de Resolução n .. 94, 

de 1994. de autoria dO Senador Coutinho Jorge. que altera o Regi
mento Interno do Senado Federal. tansformando a Comissão de 
Educação em Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. (De
pendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e Diretora) 

30 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 151. DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do 

Regimento Enterno) 
Discussão. em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n° 

151. de 1992 (no 1.002, na Casa de origem), que dispõe sobre a ex
tinção da contribuição sindical a que se referem os ans. 578 a 591 
da Consolidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-Lei 
no 5.452, de 1 o de maio de 1943 e dá outras providências. tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Eduardo 
Suplicy, favorável ao Projeto, com Emendas nos 1 e 2. que apre
senta. em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

(Dependendo de parecer sObre a Emenda no 3, de Plenário) 

31 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 232. DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 254, parágrafo 

único. do Regimento Interno) 
Discussão, em rumo único, do Projeto dC Lei do Senado no 

232, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que autori
za o Poder Executivo a definir as terras indispen-sáVeis à preserva
ção ambiental, integrantes dos bens da União e dos Estados, na 
forma do art. 23. VI e VII. combinado com o art. 24. VI. da Cons
tituição Federal, tendo 

Parec.er contrário, proferido em Plenário. Relator: Senador 
Ronan Tito, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

32 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 11. DE 1994 ~ 
COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado no 
-n;-ae 19§f:COffipiC:inerif.ir~ -de ã.i.ttoria -do Senador MarCo MacíeL 
que díspõe sobre fontes de recursos do Fundo d.e Apoio ao Desen· 
volvimento Social- FAS. e dá outras providências, tendo 

Parecer sob no 227. de 1994. da Coniissãõ de 
- AssWJtos Econômicos, favorável ao Projeto com emen

das l e 2 - CAE, que apresenta. 
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33 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 73, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do an. 172, I, do 

Regimento interno) 

stdentes e remuneração de estudantes em estágio para complernen
-- tação de estudOs universitários. (Dependendo de parecer da 

Comissão de Assuçtos Ecooômicos) 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães. que dispõe sobre 
i~~ção do imposto de renda para bolsas de esrudos de médicos re-

O SR. PRESIDENTE (Humberto LUcena)- Está enCerrá.-
da a sessão. · 

(Levanta-Se a sessão às 17h34min.) 

Ata da 273 Sessão, em 13 de janeiro de 1995 
11 a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs:. Ol!lgas Roqrigues e Jonas Pinheiro 

ÀS 9 1/0R.\S. ACHAM-SE PRF:SENTES OS SRS. SENA· 
()ORES: . -

AffllOSll Camargo- Chagas R1xhigucs- EduardO Suplir..·y:... 
Epitá(.·io Cafeteira -Francisco _Rollcmberg -- Jóão Carffiori- Joa
quim Beato- Lnurival Baptista- Mauro Bencvides --Pedro Tei
xeira. 

O SR. PRESIDENTE (G:hagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimentCI de lO Srs. Senadores. Havendo nú~ 
Wt" .. ' 1·.·~::hn~"''J 1, dt·•:1Jrn ah~t1a a ses:-.:i.n. 

~ •!• .1 1 .• 1,~~·:1u Jc l 1~·1J ;;, .inil'ia.m .. ">'i un~so~ trab~lháS. 
i lá orad•,res inscritos. 
Concedtl a palavrn ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAI'I"ISTA (PFL- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,"S:r*s ~ 
Srs. Senadore'), li no ,}orn.1l de flraSJ.1.ia da última tcrçri.-feira,- dia 

10 de janeiro, um dos artigos mais concisos e ricos de objetividade 
e informa<,;·ões úteis que um jornalista pode resumit-em pequeno 
espaço de um jornal. 

Agradou-me a leitura. Sr. Presidente, não somente o estilo 
breve, claro e díreto. mas especialmente o conteúdo que abordou e 
a mensagem que conseguiu divulgar com aust~ridade e franqueza. 

Como o artigo é muito pequeno, ma:; denso de. informações 
que devem ser refletidas com seriedade, gostaria de ler o referido 
te:xto no meu pronunciamento para que possa ser transcrito nos 
Anais do Senado, sendo assim mais um registro da luta que venho 
desenvolvendo há mais de lO anos pela erradicação ,do tabagismo. 
O referido artigo é do conceituado jornalista Alexandre Garcia e 
tem o seguinte útulo: ''O Cigarro; a Ca-chaça e a Çoca:íiii.'' 

Leio o referido artigo, Sr. Presidente: 
Jornal de Brasília, terça~feira, lO de janeiro de 

1995. 

Estão discutindo se é ou não constitucional a Por
taria mandando_ os produtores de cigarro avisarem nos 

--·-maçoS <júe Ó~fuiho Ca"ilsa CãriCér~ -e:n.fisema e ~erioscle
rose. Beste_ira. Estão na discussão };lu~tica. quando o 
q"!ü! está ·em jogO são os direitos_bu_manos: os seres hu
manos têm o direito de respirar -ar purõ. o- Direfõf-do 
Instituto Nacional do Câncer, Dr. Marcos Moraes, infor

-ma que o cigarrO mata -mais que a AIDS. a: coCaíni. o ál-
- cool, os incêndios, os acidentes de automóveis e os 

suicídios juniÕs. O Dr. ZerbiÃi, ct-!rta Vez. -me disSe que o 
cigarro é pior que a cocaína e o álcQOl, porque é o male
ficio _mais tolerado pela sociedade e o mais difundido 
pela propaganda enganosa. Até quando nós, cordeiri
nhos, vamos tolerar isso? 

O dado alarmante é qUe crianças e adolescentes. 
niaiS areta-doS-pelã propaganda. se-toriiãm fiim-allteS~ São 
2,4 milhões no Brn.sil. Os jovens também são vítimas 
dos traficantes de outras drogas. Os cardiologistas Oáu· 
dio Benchimol, Professor da UFRJ, e Hugo da Costa 

- -Lins, Dire tor da Sociedade Brasileira de Cardiologia, in
formam que adolescentes estão morrendo de ataque car-

• díaco por ingestão de cocaína, mesmo sem serem 
viciados. A co:::aina. provoca a súbita contrição da coro
nária e mata, mesmo em pequenas doses e em uso even· 
tua L 

Em Cingapu:ra, na~sexta~feira, urna traficante de 
heroína foi executado por enforcamento. Ela estava com-
5Kg de heroína na bagagem e ·alegou que não sabia; 
mesmo assim. foi condenada à forca. A TV Católica de 
Macau fez campanha pelo abrandamento da pena, mas 

- uma avalanche de telefonemas desabou sobre a emisso
ra: 80% das pessoas, em geral, pais e mães de familia, 
eram a favor da forca para qualquer tipo de traficante. 

O Cigarro, a Cachaça e a Cocaína. __ (Alexandre _ =:;_-__ --, ~--- P~guntem o_q~e pen~?l--~-p~s e -~ã~-~s~~ei-
Garcia) -- ----- -----,--~~-~---=-.ros. 

Mas também perguntem aos patrões e aos poli
ciais qual é a maior peste nacional. Vão responder que é 
a cachaça. Responsável por faltas ao trabalho. queda da 
produção, brigas, espancamento de mulheres e crianças 
e assassinatos. Enquanto hoover miséria no Brasil, as 
autoridades não acabam com a cachaça. Ela é aliada da 
estabilidade política. Enquanto houver cachaça. o povo 
esquece seus males. 

Uma emissora de rádio me perguntou se, diante 
da Portaria Anti.fumo do Ministério da Saúde, nós. da 
TV Globo de Brasília, poriamos no ar algum entrevista
do fumando. Respondi que não, porque nunca pusemos, 
independentemente de portarias oficiais. E dei três moti
vos: primeiro, para não âar mau exemplo aos jovens; se
gundo, porque a fumaça suja o videoespaço; terceiro, 
porque o fumo estraga os componentes eletrônicos das 
câmeras. Não mencionei o óbvio, porque seria egoísmo: 
que a fumaça do cigano prejudicaria a .voz de nossos re_
pórteres. 

Agora. diga-me aqui: O que é mais chato ql.!e um 
bêbado. mais deprimente que um drogado e mais fedo
rento que um fumante? 

---- ___ -_ 
·-. 
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Alexand!e Garcia 
Finalizando, Sr. Presidente, quero cumprimentar o ilustre 

jornalista Alexandre Garcia pela opinião sincera C corajosa que ex
pressou em seu artigo, e convidar a todaS as peSsoas de bom senso 
a refletir sobre este assunto que diz respeito, diretamente, à vida, 
ao bem-estar e à saúde da população bxasileira. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem1) 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre SenadQr Rooaldo Aragão. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PPR - MA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sô e Srs. Senadores. o meu 
discurso nesta Casa, bá quatro anos, foi sobre medida provisória. 
Tenho em mãos até um eX-emplar do discurso que proferi no dia 17 
abril de 1991. em que fiz questão de demonstrar de forma clara 
que a reedição de medida provisória é inconstitucional. Sr. Presi
dente, V. Ex .. foi um dos apart.eantes. 

Neste pronunciamento, eu mostrava que Iia ConstitUição de 
1967 o Presidente da República podia editar decretos-leis e, a 
Emenda Constitucional n° 22, de 1982, o § 1° passou a ter a se
guinte redação: "Publicado o texto. que terá vigência imediata, o 
decreto-lei será submetido pelo Presidente da República ao Con
gresso Nacional que o aprovará ou rejeitará, dentro de 60 dias, a 
contar do seu recebimento, não podendo emendá-lo. Se nesse pra
zo não houver deliberação, aplicar~se-á o disposto no § 3° do art. 
51." 

Isto é, Sr. Presidente, por decurso de prazcf, pelo silêncio, o 
Congresso aprovava. Assim. funcionamoS: até a edição da cova 
ConstiOJição. A nova Constituição não tem o 'decfe-ID-lei, mas tem 
a medida provisória. E o que é a medida provisória? Um projeto 
de lei com eficá.cia imediata, em que o Governo tem mais do que 
urgência. 

Então, ficamos diante do seguinte quadro, Sr. Presidente: 
editada e publicada a medida provisória, o Congresso tem 30-dias 
para apreciá-la. Se não o_rtZer, claro que a rejeitou; tanto que o 
Governo as vem reeditando. No presente momento, a medida pro
visória editada em 1994. se transformada em lei. passa a ter eficá
cia fiscal em 1995, sob o princípio da anterioridade. Se não foi 
aprovada em 1995, ao ser reeditada. é uma nova Dfedida, e sendo 
uma nova medida. só terá eficácia em 1996. 

Então, Sr. Presidente, este fato mostra. de maneira clara, 
que a medida provisória não aprovada no prazo é rejeitada. Essa 
era a minha tese._ 

Uma medida rejeitada não pode ser reapresentada na mes
ma sessão legislativa. exceto em determinadas cÍicunstâncias. É 
preciso qUe haja vontade manifesta das duas Casas do Congresso 
Nacional. 

diz: 
Vejam. por exemplo, o art. 67 da Constituição Fe:deral, que 

Art. 67. A matéria constante de projeto de lei re
jeit.ido somente poderá constituir objeto de novo proje
to. na mesma sessão legislativa, mediante proposta da 
maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do 
Congresso Nacional. 

A reedição. portante, é-um novo projeto de lei sobre ames
ma matéria, o que o art. 67. da Iiossa Constituição, veda. 

Tenho aqui a relação das medidas provisórias- editadas e 
reeditadas pelo Governo. 

O Crngresso Nacional tem 65 medidas provisórias na Casa. 
Se nós fôssemos reunir essas comissões, não poderíamos fazê-lo a 
um só tempo. porque não temos 65 salas de reunião. 

Cada Senadqr e cada Dep.ltado participa de 2, 3 Ou 4 co
miSsões. Então, o Governo edita a medida provisóriã e. como não 
cobramos a proibição de reedição, porque seria um novo projeto 
na mesma sessão legislativa, eles continuam reeditando. Há medi-
435 que tem 8 reedições. Temos uma legislação definitiva e uma 
-provisória. Até a nossa moeda é proviSória. O real é realmente pro
visório, pcide ser forte, mas é provisório. Ele não é de lei, não é 
definitivo, e está circulando, as cédulas foram impressas. Se ama
nhã se resolver que não seria mais real o nome da moeda, que fa
riamos com essas cédulas? Mas o Governo não se importa. Se o 
C-ongressO não se importa de-haver um Executivo que legisla e 
executa. por que o Govemo __ vai se preocupar? A não ser quando 
quer cobrar mais imposto, aí ele se preocupa, pois editando medi
da provisória em 1994, quer cobrar em 1995. Se o Congresso não 
a examinar, o Goven:io, ele, ao reeditá-la em 1995, já não poderá 
cobrar o imposto no mesmo ano. 

Temos aqui, Sr. Presidente, o mapa de todas as medidas 
provisória.S;-marcado ónde cada Senador do meu partido é tiOJlar 
suplente. 

Estamos, agora. diante de uma situ_ação deveras interessan
te. Em função de medidas provisórias, desde que aqui cheguei, não 
conheci um dia sequer de recesso. Sr. Presidente. Se quiséssemo$ 
entrar em recesso, esbamuiamos na legislação, que diz que, ha
vendo medida provisória, este não poderá entrar em recesso. En
tão, com: 65 medidas provisórias-. é claro que não poderemos entrar 
em recesso nuncat 

Dizia eu que coisas interessantes acontecerão. neste fim de 
mês, deyeras dificeis \ie_serem resolvidas. A partir da próxima Le
gislatura, ou seja, da renovação das duas Casas do Congresso Na
cional, muitos desses Senadores deixarão o_ cargo ou mudarão de 
partido. O mesmo acontecerá com os nobres Deputados. Haverá, 
então. uma nova composição-de forças, novos--números e novos 
nomes. 

Ao se instalar a nova Legislatura será preciso estabelecer o 
percentual -de cada Partido. com os seus Parlamentares, para com
porem as comissões destinadas a examinar as medidas provisórias. 
Isso deverá ser feito com a maíorbrevidade possível. recomeçand() 
tudo. Será um trabalho difícil. Talvez levemos uma semana. e 
quem sabe até duas, para reorganizannos essas comissões. 

Sr. Presidente, outro dia pude obsetvar, quando V. Ex_• lia a 
composição dessas comissêies destinadas a examinar essas medi
das, que foram gastos 45 minutos de leitUra. Isso acontece todas as 
vezes em que o Governo as edita. O Palácio do Planalto até pode
ria fundar uma editora de medidas provisóriaS-, põi'qiie não há um 
dia em que não as esteja editando. 

Tudo isso para quê? As medidas provisórias estão esvazian
do o Congresso Nacional! O Gove_!:D-0 nã_o está se incomodando 
com o Congresso. Mas agora vai se preocupai, porQUe quer mUdar 
a Constituição, e aí aparecem pessoas que se dizem iluminadas e 
que encontraram a fórmula do velocino de ouro. 

Espanto-me. deveras, porque o médico que fizer uma operã.
ção e errar pode perder seu título de médico e até ser preso e con
denado; o engenheiro que fizer um cálculo errado para uma ponte 
QU edificio. e houver vítimas, pode tam.Oém ser preso e condenado, 
além de perder seu título. Dizem aié, e nãõ sei se é verdade, que, 
antigamente, quando um engenheiro construía ponte, feiTOvia oü 
passa~em de nível~ ficava embaixo na hora em que o primeiro 
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trem fosse passar sobre sua construção. numa demonstração de Então, temos de esperar que o mundo deixe de ser dolariza-
que ele sabia que aquilo estaVa bem feito. do Parã Ser ''realizadO''. Ti'aballiar tendo cõmO OiSe o -rea~-.-que pas--

No entanto, há um tipo de técnico que não é respcnisável sa a ser uma moeda mais forte.- que o dólar. Tudo isso tem 
por coisa alguma; o economista. Este coloca o País e toda a sua demonstrndo que, ~estes meses, nossa im{X>rtação tem avançado e 
população sob experiência ou teoria. afumando que dará certo. E nossa exportação càído. Isto, faltamente, acarretará dificuldades 
se não der certo? Não acontece nada! para as nossas indústrias. 

Vejam V. Ex-s, já tivemOs o cruzeiro, o cruze no novo, ·o-- ----eonR:resrá-õMERCOSUL? V. Ex• pxie dizer que estru fa-
crozado, o cruzado novo, o cruzeiro real e o real. Tudo isso acon- Iando sobre mil assuntos ao mesmo-tempo, mas é que lcxlos esses 
teceu, nada deu certo e ninguém foi responsável por Cóisã alguma! assuntos se encadeiam. O que vai resultar do MERCOSUL? EH- · 
Simplesmente o povo pagou. O povo pagou para: vere par.rexpe~ nllnamós aS barreiras alfandegãrias! E com os paíseS do Cone Sul? 
rimentar. E os responsáveis apenas informam que nãO bCc)i"teU tal Temos o maior mercado consumidor. Na hora em que demlbamos 
reaçã.o, porque o organismo não reagiu conforme o preVisto: Como a barreira, temos a televisão argentina mais barata do que a nossa, 
o médico tem vários clientes e pode mostrar que a maiOria d.qs or- pois esta paga imposto. A que entra pelo MERCOSUL não paga. 
ganismos reagem de uma maneira e s6 aquele nio reagiu, ele tem Vamos começar a consumir a televisão montada na Argentina, a 
como se defender. Mas o economista não. Este tem apenas um usãr pr-OOuros· fi:ibricidOS lá. E nós, que temos o maior mercado 
client.e, que se chama Brasil. consumidor, vamos, naruralmen_te, coiOÇ!U' mais divis:as para sair, 

Não existe fórmula salvadora. O que pode existir é vontade, diminuindo, cada vez mais, nossas fudústrias, seu potencial, coo
desejo de salvar este País. Mas, à custa de quem? Do_funcionário seqiiente_mente, menos mão _de obra, prejudicando o nosso traba
público, com um reajuste pago à prestação.- para -ver-se -Silva o Ihador. 
Brasil. • Não sei bem se boje estamos falando de um país ou de uma 

Quem sabe se, amanhã, o Governo resolvesse pegar um dia empresa. Não sei se sé pensa eni dar bem-estar ao povo ou dar lu
de traballio de cada um para salvar o Brasil! Já houve esse período cro à empresa. Porque a idéia de privatizar oS bancos oficiais ten:i 
em nosso País. Lembro-me de que foi no começá da-Revolução: tido as repercussões mais diferentes, dos próprios administradores 
ouro para o bem do Brasil! Houve gente que deu relógio,_aliança. do Estado. Enquanto há Govexnadorque, sensatamente, quer mao
anel. enfim, tudo. Foi muito óurõ ·e não se salvou o BIW>il. Agora, ter _o banco do seu Estado, porque ser fator de desenvolvimento 
o elenco de medidas salvadoras é muito grande. para a unidade-da -FedeiãÇãO~ OOtriiS ·na,·- COmO O- Governador do 

Há 32 anos que estou na vida JX>líti~ã. Portanto. passei todo 
esse tempo examinando, olhando, estudando e conversando com o 
povo e sentindo as mudanças. De repente, chega um cidadão e diz 
que temos de mudar a Constituição para salvai" este País. Será que 
o Congresso vai dizer amém a b.Jdo isso"? Será que vamoS ficar ca
lados, vendo mais uma experiência? Será que as c-onversas desses 
Mi.Distros serão tão convincentes a ponto de mudarem e_ste País? _ 

Tenho a maior admiração pelo President.e Fernando Henri
que Cardoso. Conheci de perto o nascimento do seu Partido, o 
PSDB, potqUe oriundo do MDB e do PMDB. Foi um grupo que 
queria pureza de idéias. Assim, afastou-se do PMDB, formando o 
PSDB. que continuou a luta. E, na hora de ir "para o Poder, fez to
dos os acordos que podia e que Dão podia. Não vejo os Tucanos no 
Governo. Estes parecem que vão ficar olhando e apenas aplaudin· 
do. · 

Vejo que, pelo menos, os fundadores- e conlieç:o vários de
les - estão se afastando da vida pública. Seja O Deputado Euclides 
Scalco, seja o Senador José Ricba. seja o Deputado Hélio Duque e 
tantos outros que coDheci naquele elã de resolver os prcibleo:ias. 
De repente, é o Sr. Pedro Malan. é o Sr. PérsiO Arida. ou seja, um 
grupo de técnicos, porque o Governo resolveu fazer: política com 
um grupo de técnicos. -

Quero dizer, Sr. Presidente, que. como todo brasileiro, dese
jo que o País dê certo. Apenas quero deinonstrar niinliil preocupa~ 
ção, pois eles falam como se garantissem ao povo brasileiro que o 
seu projeto dará certo. 

O Sr. Pérsio A rida foi o "pai do cruzado", que não deu cer
to. E vejam V. Ex-s que nada aconteceu com o Sr. Pérsio Ari-da. 
Ao contrário, ·ele ficou arquítetando outro plano. 

Agora temos o Plano Real. Estamos vivendo uma mágica, 
fico sem entender, de desvalorização do dólar frente ao real. Isso, 
é claro, não Vai ajudar a nossa indústria, porque não temos condi
ção de vender nossos produtos concorrendo com um rpercado _qu~ 
estã totalmente dolarizado. 

Ceará, que dizem querer privatizar o quanto antes, para pegat o di
nheiro e aplicl·lo em obras sociais. Mas_ ex.iste maJor qbra do que 
fmanciar a produção de um Estado? Ou será que vamos preferir 
dar o peixe em vez de ensinar a pescar? Será que vamos voltar 
para tudo aquilo que ensinamos às pessoas a não fazerem? 

Então, quero, Sr. Presid.eme, nesta sexta- feim. de Casa não 
tão cheia, dia em que não há deliberação, mas serve pelo menos 
para examina..tmos o caminho que estamos percorrendo, aproveitar 
a presença do Senador Elcio Alvares, virtual Uder do Govemo, 
para passar às mãos de S. Ex• este impresso do meu pronuncia
nientõ, no qual S. Ex .. - f.iZ_U_m ãpãite que- riillíto- me honra sobre 
medidaS provisórias, cujo título é: "Reedição de Medida Provisória 
é Inconstitucional11

• • 

Medida provisória é um projeto-de lei que, em trinta dias, se 
não for aprovado, estA rejeitado, e, rejeitado, não pode voltar na 
mesma Sessão Legislativa.Gostaria de convocar o Senador Elcio 
Alvares para esbldarmos uma emenda constitucional - essa, sim, 
assino, estou pronto para lutar por ela - no sentido de aumentar· 
moS o prazo da medida provisória. Para noventa dias? Noventa 
dias! Mas se em noventa dias não for aprovada, ela é rejeitada e 
não p:>derá ser reeditada. O assunto s6 poderia voltar, na forma do 
_ap:. __ §7 da_ Constituição, com a assinatura da maioria absoluta de 
uma das duas Casas do Congresso Nacional. 

Se temos boje 65 medidas provisórias editadas e reeditadas, 
temOS quC-estiJ.dar--unia- inineir.l de parar com isto, que já é um 
ahlso. Aqui não há mais assunto que - vamos dizer- seja urgen
te, urgentis~imo ou ini~te. para-caber numa medida provisó
ria. Tem de tudo. Podemos ver perfeitamente. -pa- exemplo: 
Tabela, Emolumentos e Taxas; Organjzaç_ão da Presidência daRe
pública; Acordo Antldoping; Isenção de !PI; Adição de iodo ao 
do Sal para Consumo, eram tão mgentes, mas deixaram legalmen
te na condição de Casa do Congresso, que não pode ter recesso, 
que não teve recesso durante quatrp ~s. O Çongresso Napional 
não se importa com a existência de uma medida provisória e o Go

Ve~ ~ã~ s:e D:J:tpóitil ~-m ãpio_v~~~~ pois ~ feedi~-~ 
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O Sr. Elcio Alvares- Senador Epitãcio Cafe.,U:a, pennite
me V. Exaum aparte? 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Com muito prazer, e 
muito me honra o aparte de V. Ex•, nobre Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares- Sempre ouço V. Ex• com muita aten
ção. Nesta Casa. a sua trajetória tem sido pontilhada exatam.ente 
pelo bom senso e pela objetividade das colocações. Neste caso das 
medidas provisórias, também me petftlo - sou um Senadbr inte
grado do espírito desta Casa- dentro do seu entendimento. Agora. 
faço algumas colocações, que devem ser exau:Un.adas também den

tro dessa visão nova que estamos tendo do Senado e do Congres
so. Realmente. a nossa Casa tem sido deficiente no sentido de dar 
celeridade às propostas que estão sendo colocadas para nosso exa
me. Diri" mesmo que a nossa mecânica legislativa. hoje, é inibido
ra de qualquer tipo de projeto ou de medida 1,1mente. V. Ex• sabe 
disso muito bem. porque, na verdade, as comissões que são consti
tuídas para examinar as medidas provisórias não se reúnem. não 
dão quorum, e quando existe uma medida muito importante que 
precisa ser examinada, infelizmente, temos a oportunidade de veri
ficar a leiru:ra do relatório em Plenário, e aí Se vOta. Alguns desses 
pontos que V. Exa estã colocando, coincidentemente eu estava no 
Govemo do Presiden_te Itamar Franco, são exatamente medidas 
que precisam de uma determinação do ExecutivO. -E "quando foi es
tudado o instituto da medida provisória era ·para dar ao Governo o 
instrumental- e v_. &.• sabe melhor que ninguém, porque é um es
rudioso da matéria- da velocidade de alguns assuntos que preci~ 
sam de uma solução premente. Agora. o que aconteceu realmente 
foi que a medida provis6ria se transformou num ·mOdismo. Solo· 
ção para rodo que o Governo precisava'? Medida provisória. Te
mos, no momento, na Presidência da República um companheiro 
que saiu do Senado. O Presidente Fernando Henrique Cardoso- in
clusive já partic-ipOU de algUns debates a respeito dessa matéria de 
medida provisória. Sua Excelência tem a visão exatamente de dar 
ao Congresso o seu verdadeiro lugar. Temos lutado muito nesse 
sentido, e acredito que V. Exa está entre os SenadOres que estão 
exa....,.;,.,,..,do agora, inclusive, a mednic..a dM nossas comissões e a 
própria constituição das comissões téCnicas deSta- Casa. Sou real
mente, como V. Ex• e outros Parlamentares aqui. contrário à infla
ção de medidas provisórias. E, evidentemente, na relação entre 
Executivo e Legislativo, a instituição permanente da medida pro
visória desnatura até o caráter de nossa atividade como repre
sentantes, não s6 dos Estados como do próprio poVo. Gostaria de 
dizer a V. Ex&. neste instante, que devemos realmente examinar 
providências. Ontem mesmo ~u coO:VerSav'a com o SenacJçr Couti
nho Jorge, muito entusiasmado ao me mostr;lr um projeto de sua 
autoria visando exatamente dar velocidade e celeridade aos nossos
trabalhos, porque o que nos causa amargura é verificarmos u-m 
quadro imenso de medidas provisórias que estão sendo re_ed_iJadas. 
Isso. na verdade, se não homenageia o Executivo também não ho
menageia o Legislativo, porque temos um quadro que demonstra. 
no fundo, que não houve a necessária apreciaçãO das matérias que 
estão submetidas através de medidas provisórias. Portanto, de iní
cio. deixo claro que entendo que as prerrogativas desta Casa têm 
que ser respeitadas, evidentemente. Dentro da mecânica do siste
ma democrático brasileiro, o nosso é faZ&r as leis e discuti-las em 
toda a sua amplitude. Agora, vamos tentar encontrar um denomi
nador comum para que o Executivo também_ não sofra. em deter
minados momentos, a cartncia dessa celeridade. que é 
fundamental. Sempre digo que essa sexta-feira é profundamente 
gratificante, é uma sessão do Senado colocada ao término de uma 
semana, com temas muito importantes. Talvez se examinássemos 

os Anais desta Casa ou os discursos mais importantes, obsetvaria
mos que os mesmos acontecem exatamente nas sextas-feiras. Te
nho a impressão- e desejo cada vez mlilis robt!stecê-la -_de que 
nesse imJY'"taD.le debate que teremos nos próximos meses e anos 
V. Ex• ser:i •ma fiSura fundamental para que realmente venhamos 
a dar ao ~e- ado a projeção que o mesmo deve ter. E, acima de 
tudo, com,l omponentes que somos do CongreSso, não tenho dú
vidas tami.~1 - gostaria de reiterar isso- de que • 1. Ex• será um 
dos elem·ntt .; mais brilhantes no debatl :le mat~.:.as que. como 
essa da mc.Ji( provisória, hão de merecer toda a nossa .ilcnç-ào. com 
a celeri ~de q o processo legislativo requer. Muito nhrig~o. 

O, .. t:PITÁCIO CAFETETRA - Agr•d•ç" o aparte de 

V. Ex.•, que muito me lisonjeou. Mas gostaria de dizer que temos 
de examinar aqui nossas deficiências culturais em termos de polí
tica. 

Há três ou quatro dias, enviei uma Carta às- redações- de al
guns jOrnais, anexando dois pronunciamentos feitos aqui. Recla
maram porque não havia cadeiras no setor de imprensa. As 
cadeiras estão ali, mas não bá imprensa. observando-se a presença 
de apenas um ou dois jornalistas. 

Parece-me que· pedimos segredo sobre o que se diz aqui 
dentro, porque os jornais não noticiam. Quando comecei na vida 
pública, bá trinta e dois anos, havia uma coluna na imprensa refe
rente ao plenário. publicando tudo o que nele acontecia. Aqui é a 
vida. o pulmão, a oxigenação da Casa. Se a imprensa prefere ouvir 
o que se diz na porta de saida - pois é lá que se postam as televisõ
es e os jornalistas- , nos gabinetes. nas comissões, nas rodinhas 
políticas, não ajuda a fazer com que este plenârio esteja repleto de 
parlamentares. Oeste modo, a sessão de sexta-feira é -semelhante a 
uma Sessão espírita. Estamos aqui porque este é o nosso serviço, 
porque dele fomos encanegados pelo povo, mas. na realidade, sa
bemos que o que conversamos aqui será apenas divulgado na Voz 
do Brasil. Não se fala mais nisto e nãO existe conseqüência algu-
ma. 

Falei há pouco sobre a cultUia do pOnto de vista de divulga
ção. No entanto, se fotm:os olhar do ponto de vista político, eu, 
que passei todo o periodo da ditadura no Congresso, o que ~i ve. 
rificar?' A ditadura tinha mais visão do Congresso. Estabeleceu-se 
que o decreto-lei seria aproVado por decurso de prazo; a oposição 
que colocasse parlamenlareS no plenário pira rejeitá-lo, e ela não 
tinha número suficiente de representantes para fazê-lo. Portanto, 
editado o decreto-lei. este já era lei. 

Como agora estamos brincando de democracia e fiZemos 
uma Constituição pensando nessa demoéracia. está estabelecido 
que, se em 30 dias não se aprovar a medida provisória, esta é rejei~ 
tada. O GJvemo nãQ ficou atento ao fato de q!Je não tem condiçõ
e-s de mobilizar a maioria para apn.wá-la. Desta forma. as medidas 
provisórias são rejeitadas de 30 em "30 dias, devendo ~ Executivo 
encontrar uma maneira de colocar os seus parlamentares no Con
gresso para aprová-las. Penso que o período de 3_0 dias é muito 
curto; era importante no decreto-lei, aprovado por decurso de pra
zo; porém. no caso da medida provisória, passa a conspirar contra 
a sua aprovação. 

Nobre Senador Elcio Alvares, estou acreditando na impren
sa. Entendo que o Governo tomará a melbcr medida possível ao 
procurar um homem como V. Ex•, que não somente mOra enf Bra
sllia, mas que diariamente vive o momento político e os problemas 
do Congresso. V. Ex• não é um político que apenas vem aqui no 
meio- da semana.. Por isso. será para mim uma alegria saber que há 
um interlocutor, não- para dar emprego, pois nunca procurei qual
quer um deles para emptCgar alguém, mas para conversar política, 
para saber como iremos sair deste quadro de 65 medidas provisó-
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rias. Daqui a pouco, será mais-h:Dportante criar uma--coinissã.O~mls~
ta permanente, do Senado e da Câmara. senadores e deputados 
poderiam vir aquí em outras ocasiões, mas cuja obrigação seria dar 
parecer sobre as medidas provisórias editadas pelo Governo. V. 
Ex• não estava na oportunidade, mas já havia comentado anterior
mente que, de tantas edições de medidas provisõiiãs -~ãlgu·mas-es. 
tão reeditadas oito vezes -. daqui a po.~co o Govemo terá que 
fazer uma medida provisória -Ciiãiido a "Editora Planalto", para 
editar diariamente quatto ou cinco medidas provisórias. 

O Sr. Pedro Teixeira- Permite-me V. Ex• um aparte?_ 

O SR. EPITÁCIO CAFETEmA- Ouço V. Ex'. nobre 
Senador Pedro Teixeira, Coo:i muita alegria. 

a coragem de tocar nesse câncer, nessa ferida, qão cpm flor de la
ranjeira. como na época ep1 que Sua Excelência.. o Senhor Presi
dente da Repiblica. era Ministro da Fazeoda. Espero que encontre, 
da parte dos bons brasileiros, dos destemidos. daqueles que não se 
preocupam com a força opressora dos banqueiros, o aplauso que 
V. Ex• merece. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEffiA- Agradeço. nobre Sena
dor Pedro Teixeira. 

A minha grande esperança advém da formação de sociólogo 
do Presidente da República. Sua Excelência cercou-se de tknicc.s. 
Parece que -tudo neste- Governo é técnico. -Técnico, para tnim, é 
-~_quele que sabe cada vez mais sobre cada Vt?Z. t;aenos. Ele chega a 
um conhecimento tão profundo, tão especializado, que perde de 

O Sr. Pedro Teixeira- Senador Epitácio Cafeteira. a abor- vista o resto do contexto. Por isso_eslQU lJ.SSU$do. P~io __ M()afa
dagem que V. Ex .. faz sobre temas palpitantes, procedendo a uma lh_ou com o Plano Cruzado. Outros planos implementados não ti
varredura generalizada que abrangeu o MERCOSUL, política veram êxito. A visão técnica do grupo econônúcO do Goveq~o é 
cambial, questões bancárias e outros pomos relevantes, faz com fechar os bancos oficiais, sejam dos Estados ou da União. Amanhã 
que esta sexta-feira seja realmente muitO benéfica parii.-0 Congres- vão querer privatiZar-o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, etc. E 
so Nacional. Vou me cingir ã. -ser breve, porque, na verdade, V. a função social desses bancos? Espero que o sociólogo Fernando 
Ex• já abordou a questão por todos os â.ngulos, e desnecessário se- Henrique Cardoso esteja atento a ela e não deixe que os técnicos a 
ria eu aditar alguma Coisa. a não ser pedir a V. EX\ que ainda fica- percam. QUero riluito inais a visãO do sociólogo do que a do eco
rã nesta Casa por um longo periodo. que dê _3tençã0: bem nomista. 
acentuada ao problema do fechamento dos bancos. Acredito que, A--DOSs3-funçãOaqui é repfesen:.ar o-pOvO dá noSsO Estado, 
por detrás disso, existe., sem dúvida alguma, o interesse dos ban- dizer como o povo está recebendo as medidas governamentais. O 
queiros, que têm nesses economistas, de insensibilidade política e povo está esperançoso, mas também apreensivo, quando vê um 
sem comprometim,ento com os quadrantes regionaiS, os- seus pon- téctiíco ocupando uma Pasta. Por exemplo, o Ministro Bresscr Pe
tas de lança. os seus sentinelas mais avançados. Outro· dia. V. Ex• reíra, por exemplo, com o seu plano, deixou amargas lembranças. 
abordou bem essa matéria ao dizer que a questão do banco é uma Até hoje os trabalhadores querem recuperar as perdas provocadas 
questão social, muito mais ex]xeSSíva e relevante-dó que a questãO---pelo Plano Bresser. Um homem que conseguiu enlrai para a histó
mercantilista propriamente dita. Não é-preciSo~ser-CSWdiõso na riã com um plano que tirou o dinheiro do povo, principalmente do 
matéria para se antever o que vai acontecer com O fechamento dos funcionalismo, e cuja primeira medida anunciada é acabar com a 
bancos estaduais. Quem irá sUprir~ até mesmo-para-ereno das eCO:. e~bilidade do funcionári9, pagar o reajuste devido a prestação. 
noniias local e regional, essa lacuna que advirá do fechamento dos Tudo isso me assusta, nobre Senador Elcio Alvares, num Governo 
bancos? Ora, a presunçlo é de que serão os bancos privados. A de um sociólogo. 
economia dos Estados e a das regiões irão sofrer um desequilíbrio Vemos que os técnicos estão preocupadus mais com as suas 
fundamental, porque os maiores bancos particulares deste País es· teorias económicas e menos com o povo brasileiro. 
tão concentrados~ região mais ri~; até nasceram. em outros Esta- os-~. M:~~n, :BeDtvides- Penllite V~Ex-· um~ipãrter------
dos. mas canalizaram.se e abriram as çlareuas na grande , . 
metr6pole fmanceira-do País, ou seja, a capital e todo O Estado de O SR. EPITACIO CAFETEIRA - ?uço com mmta ale-
São Paulo. Além do atendimento regional, das problemáticas re- gria o aparte do nobre Senador Mauro Bcnevtdcs. 
gionais e das- circuriStãnCias- peCUliares de cada Estado, a econo- O Sr. Mauro Benevides- Nobre Líder Epitácío Cafeteira, 
mia, já tão combalida, vai ser administrada pelos banqueiros deste em primeiro lugar, quero louvar a presença de V. Ex• na tribuna. 
País! Não tenho a menor dúvida de que atrás disso há os interesses nesta manhã de se:r~:ta-feira, quando 0 plenário não está repleto. 
dos banqueiros. Já fiz váriOs discursos aqui nesse sentido, e até la· GOstaria que para ouvir V. Ex• estivessem presentes todos os com~ 
mento dizer que sempre acreditei que o atul\1 Presidente d8. Repú· panheiros e não apenas esses 25 ou 30 Senadores que estão aqui 
blica estava ligadíssimo ao sistema financeiro nacional. Todos no momento. Eu diria que 0 discurso de V. Ex• focaliza exatamen
podem olhar os pronuncíam.entós- eu os editei-, que estão sendo te um aspecto preOcupante: essa linha privatizante adotada pelo 
agora confumados. Os acólitos do Presidente, os seus pontas de Governo. alcançando os bancos. muito dos quais com fmalidades 
lança, es~o favorecendo os banqueiros deste País, que cobram ju- sociais definidas e que vêm atendendo aos seus objetivos precí· 
ros exorbitantes, que sangram os cofres públicos, os cofres esta· puos, aos seus objetiv_os institucionais. ~lém_ da _IJ!ivati~çã? em 
tais. Eles boje estão atingindo os bancos estaduais, mas a si, 0 Governo cogita de fundir bancos de fmalidades análogas. se· 
tendência é dizer para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, melbantes. Ontem ou anteontem, uma declaração do Chefe da 
os bancos federais, também se afastarem. porque eles, banqueiros, Casa Civil. Dr. Clóvis Carvalho. admitia a fusão do BNB- Banco 
dão conta de tudo. Lógico - apanham a p:>upança a custo zero e do Nordeste do Brasil, com 0 BASA. 0 que chegou a ser, de certa 
emprestam numa correção da ciranda fl.nanceim! V. Exa, que irá fotma, aqui. -recUsado pelo Líder Odac:ii Soares, entendendo que 
permanecer aqui, por certo deverá dar atenção a esse problema, cada uma dessas instituições têm uma sistemática própria de alua
porque isso está se transfomiado numa bandeira do seu trabalho ção. No caso, p:>r -exemplo. do Banco do Nordeste, foi uma con
independente, corajoso, altivol É de se louvar o fato de se ver um cepção genial do economista Rôrnulo de A.meida. que. naquela 
Senador da República, em plena sexta-feira, faze-ndo uma análise época, discutiu com um paulista. que era Ministro da Fazenda, Ho· 
profunda e patriótica dessa questão. Vá em frente. Senador, porque rácio Laffer, e levaram: 0 projet6 ao Presidente Getúlio Vargas. 
certamente V. Ex• irá encontrar em seus pares uma respósl2. positi· Naquela ocasião, Getúlio Vargas enviou ao Congresso uma men
va. Louvo a sua iniciativa. O País_ ficará agTadecidó se V. Ex• tiver sagem que foi amplamente discutida, e em função disso se origi-
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nou o Banco do Nordeste em 1952. Após dois anos para a sua aquelas inovaçôes que a Carta de 1988 trouxe. inclusive o caráter_ 
implantação. começou a funcionar o 'Banco do Nordeste em 1954. terminativo do trabalho das '?Omissões para as iniciativas parla
Nobre Senador Epitácio Cafete-ira. nesse- iiüCtregno. nesse lapso de mentares. V.Ex • há de _c__onvir que o Senado- eu não me aniscaria 
tempo, 42 anos. de 1952 até hoje, somente no ano da sua implanta- a falar em teimos de Câmara, porque não seria·nem ético fazê-lo-. 
ção é que o Banco do Nordeste JJ,ão apresentou resultados positi- preparoü-se para cst'e- momento históricO. Daí por que é com justa 
vos. Até boje. até este momento em que fala V. Ex ... todos os razão que. desde aquele momento, nós nos posicToliarriOS conua a 
resultados dos balanços do Banco do Nord~te foram positivos, edição abusiva das medidas provis6rias. Nós nos prepaiamos para 
que sinalizaram para o mercado financeiro a atuação de uma equi- isso ao informatizar o Senado Federal. oferecendo aos Senadores o 
pe competente. que. na renovação dos seus presidentes, continua a acesso à fiscalização e controle, com a maior abrangência possível. 
atuar de forma efiCaz, garantindo ao nosso BNB urna indiscutível Se V .Ex• pretender saber quanto se gasta no Palácio da Alvorada. 
projeção no contexto fmanceiro nacional. Em relaç~ ao Banco do _ no Ministério da Fazenda, em qualquer área governamental, ou no 
Nordeste, que conheço de perto, e V. Ex• também. com a visão âmbitO do Legislativo_, será preciso apenãr aceSsaf o seP computa
que tem da sua região. homem do Maranhão, já afeitO aos_proble- dor. e, com a senha que lhe foi conferida, V.Ex• terá todos esses 
mas fmanceiros, porque fui:lcionãilo de carreira do Banco _do Bra- dados que" desejar. E já que continuará nesta Casa pelo menos por 
sil, V. Ex_• vivenciou, no seu Estado, o Maranhão, o surgimento do mais quatro anos. porque o Estado do Maranhão não o aproveitou 
Banco do Nordeste. com a criação de agências em municípios pe- na disputa democrática daquele momento, V.E;.,,a e~tará aqui subs
quenos, de densidade demográfica reduzida. t~,ue passaram a ver tiwiDdo a todos nós. a Joaquim Beato, a Pedro Teixeira e a mim
no BNB um instrumento acelerad_or do progresso e do desenvolvi- não quero me reportar aos oull;'Os Senadores que aqui estão. pois 
mento econômico. Para que V. Ex a tenha uma idéia dessa perspec- seria uma legião imensa daqueles que teria que mencionar neste 
tiva de privatização ou- de fusão do Banco do Nordeste com o instante- defendendo, como faz boje, de forma translúcida. clara e 
BASA.O-jornã.T Gazeta Mercantil, especializado em apreciar os transparente 0 fortalecimento de nossa Çasa Legislativa. Se Fer
fatos ecoilômicos, em matéria publicada na edição de 9-do corren· nando Henrique_ Cardoso esteve nesta Casa, se conviveu conosco 
te, diz. a certa altura do comentário intitulado ''Sistema fma.D.ceíro e, tantas e seguidas vezes, foi compelido a ouvir discursos desce
deve ter novo perfil'', de autoria da analista Ana Lúcia Magalhães: loridos _sem nenhuma referência ao ex-presidente- descolorido~ 
"A petfonnance dos bancos oficiais acabam sendo favorecída pela em termos de imagem. certamente, cioso dos seus encargos. das 
excelente rentabilidade do Banco do Nordeste do Brasjl: 195,6% suas responsabilidades e pela necessidade que terá de prestigiar o 
em dólar. O analista Jocl SanrAna Júnior.-gercntc téCI).ico da Lo- Poder Legislativo, ele será extremamente parcimonioso na ediçãO 
pes Filho & Consultores Associados. explicou que o B_anco do dasmedidasprovisóri3s,muíiasdasquais-V.EX•sabedisso-são 
Brasil é o melhor banco oficial." Sei que V. Ex"' pertence aos qua- aceitas com a maior complacência pelo Congresso Nacional, por
dres do Banco Jo Brasil. casa matriz em tennos de vida financeira, que não atendem aos pressupostos básicos e constitucionalmente 
um banco secular, mas aqui está dito. na apreciação dos resulta- _ definidos, exigídos, da urgência e da própria relevância. Minhas 
dos. q~e o Banco JoNordeste é considerado o_ melhor banco ofi- congratulações pelo oportuno pronunciamento de V .Ex•, e descul
cial: "E o mais ajustado e era o que dependia menos de Ooating. pe-me pelo alongado aparte que lhe ofereci. 
Tanto que ele poderia acabar. e o banco teria lucro operacional", o SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA -Senador Mauro BeneM 
conforme comentou SantAna Júnior. Veja V. Ex• que o Banco do vides um aparte de V. Exa honra o pronunciamento de qualquer 
Nordeste está obtendo uma manifestação extremamente favorável, Senador. 
tendo alcançado o mercado financeiro internacionaL a ponto de o Sexta-feira é 0 día daS reflexõeS. dia de analisarmos e ofere
ent~o Ministro da lndústria~-do Com~rcio e_ d~ T~rismo_. Senador cennos hm balanço das nossas atividades, como integrãntes desiã. 
Elc1o Alvares- presente neste plen_áno. cumptl.ndõ _exernplarrr;-en- instituição. e do funcionamerito deste País. Mesmo s~do uma sex
te suas t.a.I:t'fas de Senador, potenctalmente_ aJXInlado como Ltder ta-feira 13. é um dia propício para fazennos reflexões_a fim de ofe
do Go>emo dentro dC" mais alguns dias -; deger o ~ancodo Nor- recê-las aos técnicos do GOV~Ill-º--
Jt>ste corno rc-passador de recursos decom~pt~s de UJI} _financia- Estoo pensando em apresentar alguns projelOs, por exem
mento com fl BI~. ~c~rcst"nta~os por~ ~m_lh~s de dólares. Isso pio, mudando 0 nome dos bancos oficiais, introduzindo u~ P,<~la
dcmonstra o prcsllgto mtemactona~ da msututça~, que, po~cos ~e- vra, que está embutida na organização dos bancos, mas os técmcos 
ses nntes, cxatamen:e pela correçao com que sao operac;onahza- ignoram: desenvolvimento. O Banco do Brasil passaria a se cha
das as suas trans_açoes. <:aptou recursos no mercado externo. os mar Banco de Desenvolvimento do Brasil. o Banco do Nordeste 
chan~ados t'Ur<?htmus, e~roienes. t~~~ administrado de forma ver- passaria a se chamar Banco de Desenvolvimento do Nordeste, e? 
dadeuame-nte llTCpreenstv~l. posstblht~n~o a alavancagem de rc- Banco da Amazônia passaria a se chamar Banco de Des~volvt· 
cursos para o n.l..lSSO crescam~nto econonucQ. Pof43.nl0: a prese~ça menta da Amazônia. Esses bancos foram criados para o desenvol
de V .Ex• n~ tnhuna. neste mstante. dev~ .ser _en_tcn~l.da lambem __ vimento das regiões. para 0 desenvolvimento do País. Não são 
como um gnto de aleita paro que nos posactoncmos daante de tudl1 como bancos comerciais. que só visam ao lucro. Entretanto. us 
isso. V .Ex~~.. an se rerx)Jtar ao problema do Congresso. do processo técnicns só pensam no lucro. 
lcgislauvn. cbs medidas provisórias editadas a longa ma.nu pelo . . S d E . 
Governo Itamar Fran~·o. co;tá advertindo o próprio Presidente h·r- ; . O Sr: Elao Alvares- P~te-me um aparte. ena or pt-
namkJ Henrique Cardoso Je que Sua Excelência não pode cnverc- Lã.c10 Cafetetra? 
dar tambl~m por esses caminhos sinuosos de subtrair do Congresso O SR. EPITÁCIO CAFETElRA- Com prazer, Senador. 
Legislatívo aqullo que é uma tarefa inerente às TIUas Casas - a 0 Sr. Elcio Alvares _ Realmente as sextas~feiraS- nos IC-
compt:'tência legislativa de que nós--estamoSTri.Vesti~~s em função vam ao debate, a reflexões. Neste período de transição que esta
da ConstitUiç-ão. Recorde-se. porém. que preparamos o Senado Fe- moS vivendo-no mês de janeiro_ e 0 Senador Esperidião Amin 
dera! sobretudo para a grande demanda dessas prop.)síções legisla- mostrou isso com muita capacidade, com muita íoteligência- pre; 
tivas. até çom(l uma eXigência da sociedade. Se V.Ex• verificar cisamos fazer essa preparação para 0 grande debate nacional. E 
1.:omo funciona n ScnaJo hoje-, totalmente informatiz.ado ... com saudável que 0 Legislativo e 0 Executivo mantenham sempre um 
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diálogo elevado, objetivando conseguir as soluçõeS naCíoriãís. bilização Econômica. do qual fui participante como Ministro da 
Qualquer tipo' de isolamento do Executivo ou do LegislatiVO-desse Indústria. Comércio e Turismo do Governo Itamar Franco: tive a 
debate político (coloco o Judiciárip_ à mMg~-m~_E! _çg_ip:pete a oportunidade de conviver com o então Ministro da Fazenda Fer
esse pcx!er uma função completamente diferente desta que estamos nando Henrique Cardoso, de quem sempre tive exemplos de res
debatendo) seria uma __ distorção do sistema democrático. V. Ex•, peito a esta Casa. Acredito que este mês de transição, a que o 
com o seu pronunciamento, provoca um debt!te iinpOrta.Dte para Senador Esperidião Amin se referiu e o qual enfatizo, é um difícil 
esta Casa. Eu gosiaria também. com a beD.eVOlêDcl.1. de V. r.;t•. de mês de a1Jstamento do Podc:;:r Executivo ao Poder Legislativo no 
fazer uma referência especial ao Senador Mauro BeneVides. S. Ex .. -sentido coinum de Se ol::terem resultados que sejam os mais positi
bã p:mco me sensibilizou. e vou explicar a razão. Na singeleza do vos eiÚ nível nacional. Passado este mês de janeiro, definidas as 
seu aparte, mas sempre muito lúcido. S. Ex• deixou uma antevisão CaSas do Congresso e os posicionamentos partidáriOs, cOmpetirá a 
do fato importante da reminiscência- e não vamos poder negá-lo nós, Senador Epitá.ció Cafeteira. e, evidentemente, ao O!efe do 
-. profundamente importanl.e para mim. O Senador Mauro Benevi- Executivo Fernando Henrique Cardoso, dar a demonstração de que 
des falou na projeção dos quatro anos sem a sua presença e a de este é um País amadurecido, e o ãinadurecimentode um país é tra
outros colegas. Este Senado da ~epública, com todos QS percalços duzido pelo debate democrático. Esta Casa. ao longo destes quatro 
que atravessamos ao longo desses quatro anos- dos_~-~º~ que anos do Governo Fernando Henrique Cardoso. ainda vai ouvir de
aqui fiquei, niais um no MfriiStério -. ·ensinou-~nos muítO.; Eu que-- bcitis altimente prOv-eíióSõs-~--oomo-e exemplo o que v. Ex• está 
ria dizer de público, neste instante, já que o debate de V. &• nos promovendo boje - 1 desde que o Governo tenha capacidade demo
permite uma extensão de reflexão, que 0 Senador Mauro Benevi· Ciática; e não tenho dúvida de que o Presiden~ Fernando H~rui
des, em todos os momentos, marcou a sua trajet6riã de uma ma- que vai timbrar nesse sentido de colher opiniões j.Jdiciosas, de co
neira inesqilecível, não só pelo tratamento dispensado aos seus lhernossa panici:pa.ção tambmn através de debates co;tl5)_o ~_hoje. 
colegas, mas por essa preocupação pennanente de projetar o Sena- Acredito que o Senado da República deve ter agilidade, celerida
do da República como o grande fórum do debate que precisamos, de; não podemos ficar na posição de expectativa; creio que em de
esse debate que V. Ex•, neste momento, está exercitando com tan- tenninados momentos fomos meros expectadores do grande 
to bri.Thantismo. Eu diria mc;"SJD.o_que o Senador Mauro Benevides, proceSSo pOlítico e administrativo nacional. Dessa maneira, por
principalmente para mim. foi um Senador que em todos_ os mo- tanto, r:eitero o clima de esperança e otimismo do povo tnsileiro: 
mentes teve uma P!llavra de atenção, de aconselhamento. E a parti- VaiDcis totCer-, com ri:iuita:-fé; Senador Epitácio Cafeteira, para qUe 
cipação de S. Ex•. aqui, -hoje, deixa muito claro que este Senado é nos próximos meses possamos, juntamente com o Govemo do 
realmente um grande colégio de opiniões. Faço este registro im- PreSidente Fernando Henrique Cardoso, realizar exatamente aque
buído talvez de um sentimento maior de am.i.ude; será muito triste las que são nossas metas básicas. Se criticas existirem dentro da 
para nós, principalmente quando tivermos aqui os debates do pró- área econômica vamos assumi-las pOr inteiro, mas não vamos dei
x"imo qualriênio, a ausência de pessoas tão relevantes- conforme xar- e acredito que esse seja o espírito de V. Ex• e de seu partido 
já tive opOrtmiidade de dizer - a exemplo do Senador Mauro Be- - de dar resposta eficien~ -eficaz e objetiva nos momentos em que 
nevides. Isso me faz refletir sobre a nossa c-onvivência aqui, mani- formos solicitados, convocados pelo Executivo brasileiro. Muito 
festada em um espírito de muito companheirismo,- de muita obrigado. 
am.i.ude; e creio que seria muito bom se tivéssemos a perpetuidade 
das presenças para podermos não s6 conviver mas tamPé~_apren- O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Nobre Senador Elcio 
der. Aproveito este aparte para prestar uma homenagem muito sin- Alvares .. V. Ex• há de convir que, em uma democracia o Congres
cera que. creio, ex tema o pensamento de todos os colegas. V. Ex•. 50 tem Uma função importante que é a de representar o povo. Q_ 
Senador Mauro Benevides, como Líder do PMDB, dã uma de- congressista não precisa ser técnico, mas sim povo; não precisa 
monstração permanente de correção no trabalho, está sempre pre- conhecer em profundidade cada medida que vem aqui. mas deve 
sente ãs sessões, participa ativamente da vida da Casa; posso ser sensível à reação, ao sofrinleniO popular, à alegria. ao anseio, 
afumar que o PMDB teve na sua pessoa- e eslál.endo porque ao ao otimismo e até à apreensão; essa é a nossa função. Assim sen
longo destes dias ainda vamos usufruir de um convívio altamente do, 0 Govemo tem que se cercar de homens como V. Ex•, e o Pre
proveítoso- uma figura-maicante que assinalou de maneir'a muito sidente Itamar Franco foí muito sábio em ·tê-lo no Ministério. V. 
expressiva a participação do Nordeste nos grande debates nacio- Ex• foi ministro, ouvindo seus técnicos e usando sua sensibilidade 
nais. Retomo à trilha do seu discurso, Senador Epitácio, que- é urn de íiOIDeiõ--públiCo. NingUém pode fazei pOlítica sem político; nin-
imenSo caleidoscópio, para fazer ap!nas i:naisum 1-egistto---=-sou p6-- guém faZ doc-e de-Coc-o-sei;ri~ - _ - _ _ , _______ _ 
lítico e -âefendo ardorosamente a posição política especialmente a Essa concepção. creio que 0 Presidente da República deve" -
parlamentar. Convivi durante o úhimo ano no Ministério com téc· ter para. ao implementar suas medidas, fazer muito mais pelo diá
nicos- tei:Dos técnicOS excelentes-, mas creio que o inqx>ttante é logo com 0 Congresso do que pela edição e reecJ.iç;o de medidas 
que nós que fazemos política, que temos a responsabilidade das provisórias, cujo conselho é puramente técnico porque não foi ou
decisões legislativas participemos ativamente do process_o com cri- vido 0 político, 0 que tem sensibilidade, o que pode dizer o que 
ticas. debates como o que V. Ex • está ~lizando. NãQ podemos es_tá _ac'!_ntecendo e 0 que vai acontecer no seu Estado em função 
nos ausentar das ~des decisões nacicirialS e àcr~ito qUtfCnco~~- de um posicionamento do Governo. _ __ _ _ 
tr~n;os o denommador comum._ agora que o ~-~de~ue da ~~pu~_______ _Nobre Settador e~i~_!\)v~·- não é ~eu desejo senão o de 
blica e o Se.nador Fernando Hennqu~ _Cardo~, ~~e sa1u de_sra Casa alertar, mostrar que temos que exercita! nOssa fu:Dção. -qUi ilão po
para assurmr uma ~~ responsabilidade: ~grr este Pa1s. Acho demos abrir mão dessa missão, por maior que seja a conftança que 
que com sua expene_nCI~ e nos-s_a_ vontade IIDensa d~ colaborar e tenhamos no Presidente da República. 
querer dar uma .contnbutção positiva: vamos cons.trurr-exatamente Digo neste momento que·o Presidente da República é um 
um, ~e~mlrado Am~Ihor. M~ tomo ~ d1zer a V. Ex que na área ~e homem que_ deve estar donnindo com dificuldade, pn:ocupado 
política econOilllca algumas m~t~ têm que ser tomadas, e Já diante de um quadro cheio de perspectivas alsnnantes, pois 0 re
passo aftançaro resultado _do pnmerro momento do Plano c;ie Esta· sultado do México assustou 0 mundo inte~. Preocupado, S. Ex• 
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tem que ter as pessoas para ouvir, não apenas para não acontecer 
aqui o mesmo problema de sustentação da moeda. 

mantido. resultará na falência do País, e poderemos repetir o Mé
xico. Ou seja. o Governo gostou do México. va: usá-lo como bi
cho-papão. O "efeito tequila" vai ser o bicho-papão, e nós não 
vamos ficar sabendO de nada. Nós vamos de cambulhada? Vamos 
dentro do efeito secUndário do efeito da publicidade? Recordo que 
essa campanha deveria ter sido feita- -quã.Ddo do lançamento do 
Real e, antes disso, durante a Revisão ConstituCional. Isso é um 
atestado do raciocínio <jue sempre expendi - e sobre isto quero 
voltar a falar hoje - e que o nosso Partido sempre expendeu: a 
oportunidade para isso foi a Revisão Coostilucional; ãgora é muito 
mais difícil fazer a reforma na Constituição. Agora-é pelo rito or
dinário: duas votações e três quintos em cada Casa. A Revisão era 
sessão unicameral e maioria absolulã. Isso deveria ter sido feito 
por ocasião_ da Revisão Constimciooal. Esse calendário me preo
cupa. E s6 para reforçar tudo que V. Es' disse boje, no que pude 
acompanhar, inclusive confumando. sob certo aspecto, o que o Se
nador Elcio Alvares também dizia: essa campa.nha publicitária Dão 
é para facililar a deliberação dos Parlamentares: é para apressar 
mesmo. 

Já tivemos várias moedas, mas o povo não pode ser muda
do. Não podemos fazer um país para técnicos. Temos· que adaptar 
a idéia dos técnicos ao País, ao seu povo, ao seu sofrimento. à sua 
produção. suas dificuldades de produção. Temos necessidade de 
bancos de desenvolvimento que não podem. correr o risco de terem 
suas agências fechadas. 

O Sr. Esperidião A mio -Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA- Pois não. Ouço. com 
muito prazer o aparte de V. Ex•, nobre Senador Esperidião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin - Nobre Senador, gostaria de inter
ferir eXatari:lente neste momento, porque acredito que V. Ex' tenha 
sido mal inletpretado poc pessoas muito aÇodadas no afã de de
monstrar sua lealdade irrestrita ao GovCOJP em_fy_nçio do requeri
mento que pedia a presença do Ministro da Fazenda para 
esclarecimento de funções de narureza econômica.. V. Ex • concor
da que foi intetprefu.do como um gesto oposicionista. não""'é verda
de? 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEffi.' - F: verdade. 

O Sr. Esperidião Amio- Acredito que houve um equívoco 
de interpretação, repito, no aÇOÕ&L.:.:...:; ..!: ~~:.:....... '\{ue yü.;..~m se 
auto-aplicar o carimbo de governistas ou de donos do Governo. O 
Senado, como enfa_tizei naquele dia- o Sr. Senador Eduardo Su
plicy e ootros sel18dores compn!eoderam isto-. tem o dever de se 
inteirar principalmente de questões de na.tureza econômica que a 
Constiblição fez mais íntimas a 4~la Casa. Por que_ as fez mais íoti
mas? É o Senado que tem a contpetênci.;. cspecífic~ e privativa de 
autorizar o endividamento dos 13st;tdos, Municipios e da própria 
União. Não é que a Câmara nãó tenha essas atrit:llições, mas_o Se
nado é mais íntimo ao assunto. P·x ~cmplo: a dívida externa. que 
foi renegociada com a participação extraordlnariameDJ.e ativa e útil 
desta Casa; reconlo .a participação do Scnv.dvr I·.lcio Alvares. que 
foi telatOI' de um dos projetas de: resolu1~'iio mais lr.np01tantes do 
acordo. O Senador Ronan Tito, o ScDador Jo::.é l·'ogaça. e eu pró
prio fomos relatores de matérias correlatas, afins e cOnseqüentes. E 
essa vinda das autoridades econômicas à Ca.-.à vruSef- inuito im· 
portante. para que se compreenda o que a sori~<hde está começan
do a receber de informações e que nós sempre dissemos: o Plano 
Real precisa de refonnas estrunuais. Alguns maledicentes d~ 
que fiquei careca de tanto dizer isso. E percebo que o Governo, 
consciente dessa necessidade de reformas estruhl:rais. anuncia in
clusive uma camp:mha publicitária para explicar ã opiniãõ pública 
que. se não fizermos reformas estrub.lrais1 o "efeito teguila" pode 
chegar até aqui. Eslá nos jornais çle hoj~. E dQ conhecime!lto de V. 
Ex• esta questão? 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA- Não. 

O Sr. Esperidião Amin - Então, vou me permitir ler a SÚ· 

mula desta notícia: "O Governo vai lançar, a partir de fevereiro, 
uma grande campanha publicitária para CollsCientizar e mobilizar a 
população acerCa da necessidade de reformas coostitucionais. Ele 
pre-tende com isso- atrair para si o &us pela impopularidade da re· 
forma (apareotemente isto é uma atitude pattiótica], livrando os 
parlamentares de pressões [isto não é veraaae ). " 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEffiA - Isso é uma pressão! 
Eles estão preparando uma pressão. Como eles querem livrar os 
parlamentares de pressões, se e~tão fazendo pressão? 

O Sr. Esperidião Amio- Veja V. Ex•: as peças publicitá· 
rias vão reforçar a idéia de que o gigantismo do Estado, se for 

O SR. EPITÁCIO CAFETEffiA- Eu diria que não é só 
para apressar, mas é até para acionar, é para. aí sim, intimidar. Eu 
uso a palavra. "intimidar". porque acho que é verdadeira. Mas não 
acredito que não seja este o peilsamento do Presidente da Repúbli· 
ca. Quero sempre acreditar que o Presideote da República é um so
ciólogo, não está neste grupo que age como se o Congresso Dão 
existisse e que, não se submetendo às umas, chega a ministérios 
para modificar a Comtituiçã.o. 

Querem modificar a Constituição? Candidatem-se, ganhem 
mandato de parlallleDtar e venham mudar a Cõnstimição Federal, 
porque a campanha do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
não tinha como platafotm.a fechar agências do Banco do Brasil, da 
Caixa Econômica, do Banco do Nordeste, modificar a sua função. 
No nosso Estado, já foram listados 14 nomes de cidades que terão 
agências de banco fechadas. Não posso concordar com isso. TeDho 
que chamar aqui o Ministro para saber que autoridade llie foi con
ferida pelo Presidente da República para invadir o nosso Estado e 
fechar asências de banco. E, como o Maranhão, ele vai a outros 
Estados também. Tenho certeza de que outros Senadores viriio 

-corroboiar cotioscO nAs perguÍltas que vamos fazer aó Ministro. 
Sr. Presidente, as sessões de sexta-feira são boas, porque 

são de reflexões, com Senadores que aqui moram e acompanham o 
dia-a-dia desta Casa. 

Agora., vejo uma televisão - não sei sé é da Casa ou se é de 
alguma emissora; mas, ootem, na bancada da imprensa. havia so
mente um representante. A imprensa vai noticiar sobre o Senado 
por iDterm.édio de apenas um representante, ou não se interessa 
pelo que se passa no plenário do Senado? Ela se interessa apenas 
pelos grandes escândalos ou por aquilo que possa representar a 
venda de exemplares? Isso serve para as nossas reflexões. 

Fiquei nluito cootente. porque recebi apartes de companhei
ros que participam comigo do dia-a--dia. que têm as mes~ preo
cupações que me assaltam; que querem. como eu. ev1tar que 
conthwemos como hoje com 65 Medidas Provisórias na casa: e 
que querem qUe o Congresso se valorize, que o Senado realmente 
desempenhe sua função por inteiro e não apenas em parte. Assim 
como existem aqueles que dizem: 'Wao li e não gostei". é verdade 
que há também alguns parlamentares que não lemm, mas já gostA· 
mm das medidas que o Governo irá tomar, contanto que o agra
dem. Eles podem não ter lido, mas já estão_ gostando. 

Sr. Presidente, quero deixar semp!'C patente que vale a pena 
exercitar a vida pública. quando se faz esse exercício sem ser SU· 

balterno de ninguém, sem ter de dizer amém às coisas que o GO-
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vemo taz; sem pedir nada, porque não bá nada a pedir, bã, sim, 
que agradecer; temos é que agradecer a Deus a oportunidade que 
temos de poder lutar pela nossa gente. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Epilácib Cafeteira, o 
Sr. Chagas Rodrigues. 1" Vit;e4 Presidente, _ _ddxa a ~~
deira da presidência, que i ocupada pelo S,~-lontÚ Pi4 _ 

nheiro. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente. peço a pa. 
lavrn. para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- Concedo a pala. 
vra ao nobte Senador. 

O SR. EDUARDO f'UPLICY (PT - SP. Para urna breve 

enchente de 1983. Por iSSo:-Solicitou-me-qUe ·pe<hsse aos resJX'nsá
veís pela COPE!--. ...:.co[njlarihia ParimaeilSe rle' Energia -- 'fe veri
ficassem o que está ocouendó Da barragem· de Capivari. ho Esta.Oo 
do Paraná. pois ali pode estar baVen'qo pí-9ced~en.t95 ciue. v'enbanl 
a agravar a situaçãó·oa região. 

Também es~ havendo problemas semelhll!ltes nos Estados 
do Paraná. Santa Catarina. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É 
importante que as autoridades do Governo Fedecil tOmem as devi
das providências de solidariedade ãs populações que estio sendo 
atingidas. · ' 

Muítoobrigado.- Sr. Preside':lte: 

O SR. PRESIDENTE (Jooa; Pinheiro)- Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Pediu Teixeira. -- • ·--

comunicação. Sem revisão do orador.}-_Sr. Presi&,nte,Sr's e Srs. O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF. Pronuncia o seguin· 
Senadores. gostaria de solicitar a atenção das autoridides p3rã8.-si=" leOlSciJrso. Sem revisão _do orador.) --Sr. Presidente, Srts e Srs. 
tuação de calamidade que está ocorrendo no V ale do Ribeira., em Senadores, o n~ Senador Epitacio Cafeteira dissertou ampla
função de uma das maioru eri.cbentes da história da região, que mente sobre m8térias da maior relevância. principalmente atendo
atingiu gravemente Os municípios de Eldorado, Iguape, Sete Bar- se ao problema das medidas provisórias, que foram idealizadas 
rase Registro. - --- · - -'c---~_,_ para casos de excepcionalidades, !J1~ ,q~e parecef11 ser agora tá-

Convenci, há. pouco, com os ptefeitos de Eldorado-: Doni- buas rasas e comuns 00 Palácio do Plallalto, indiscutivelmente, 
zete Antônio de Oliveira; de Iguape, José Eduardo Trigo: de Sete deixando o Congresso Nacional à mercê~ uma ':_rltica infundada 
Barras, Salvador Domingos de França; e de Keg1stro, José Men- e, ãs vezes. até ratificada. como foi aquí- penso que injlstamente 
des. Todos solicitam a atiriÇão das autoridades, sobretudo diante - pelo oobre e futuro Líder, Senador Elcío Alvares, quando diz 
da situação de verdadeira calamidade que estão enfrentando. que o Congresso Nacional não está preparado para dar a necessária 

O Prefeito ponizete Antônio de Oliveira --inforiõou que o celeridade a matérias tidas como relevantes. 
município, de llOlcm de extensão e 1.72lkmo, oom l.075km de 
estradas de u.r., 58 pontes de madeira e com 20 mil habitantes, 
está 80% alagado. A enchente chegou a 11,9 metros. Na cidade de 
Eldorado. dez mil dos 20 mil habitantes moram na cidade. Ela está 
70% alagada - a cidade está. portanto. ilhada. O Prefeito solicíta~ 
então, as providências do Exército no sentido de prover o Municí
pio com helicóptero, para que a Prefeitura possa acudir as diversas 
pessoas que estão isoladas. especialmente nas regiCies rurais. 

A Defesa Civil. do Governo do Estado de São Paulo. enca
minhou 100 cestas básicas, 150 cobertores e 150 colcbonetes, mas. 
na verdade, duas mil pessoas estão desabrigadas. portanto, dez por 
cento dos 20 mil habitantes, dos quais 10 mil oa zona rural. Está 
havendo grande solidariedade por parte de diVersas entidades. As 
escolas e igrejas eslã.o abrigando aqueles cujas casas estão inteira

O que posso fazer e testemunhar t que. nesses quase dois 
anos que aqui trabAlhei, fui designado para vúias comissões provi· 
sócias. Pude sentir que. se não funcionavam, não era por negligên

-da- Ou pelo rato de os mecanismos não estaxem. devidamente 
prepa.rados. mas sim. quase .::cn:qn:, pelo desintemsse da púpria 
autoridade remetente das medidas provisórias. que não procurava 
as suas lideranças para que a matéria fosse tralada mais detida. 
ment~C. Nomeia-se um relator. compõe-se a comissio. dialoga-se, e 
os demais componentes das comissões sio inteirameDte despleza
dos. nãq participun. não são ccnvocados e não são chamados. Pa
rece-me que há. inclusive, um prop5sito subentendido oo 
subliminar de macular a imagem de trabAlho desla Casa.· 

mente cobertas pelas águas. Há uma grande ajJda múrua. Mas há Creio. fazendo coro com o Senadcr Epitacio Cafeteira, que 
necessidade de medicamentos, de alimentos e de roupas nessa sí- há uma totre de Babel no Palá.cio do Exocutivo. Como a matéria 
tuação de emergência. · fof amplamente avaliada. m;ebcndo substanciais aparteS. furtO-me 

Um dos problemas ocomdos foi que a balsa que liga o bair· de prosseguir sobre este ingulo. Mas gostaria de fazer ainda. nesta 
ro de Gaivão a São Pedro f&chou no meio -:-_ a ~gi~ _fi:~~- perto da ID.àiJhã.-OOtra.:: refleXões a respeito de ocorr€ncias de caráter políti
Cavemil do Diabo- fazendo CODl que os bairros de Ivo. Porundu- ~desta semana que P-!lje_se fm.aliza. 
va.. Gal vão e São Pedro ficassem totalme:nte. sem comunicação. -- -

· o Município de Eldorado, bem como 0 de Sete Barras. en· _ Cheguei i conclusão de ~e há uma torre de-Babe[ no PaJã. 
fim. tOda 'essa tegião dó Vale do Ribeírá é grande-produtora de ba- cio do Planalto tamb6m no que cooceme às ligações políticas do 
nanas. Eldorado, por· exempio. Produz 10 milhões de pés de Governo com o Senado Federal. Li, revi, conselhos políticos se 
bananas. mas 60% da produção está perdida, pois, desde domingo. fonnara.m. ora dizendo que seria esse oo aquele político o interme
está debaixo de água. . . diArio do Governo Federal com esta Casa. ora seria o Exm0 Sr. 

Conversei com o Tenente Càssino, do Comando do Sudes- Vico-Presidente da República. Senador Marco Maciel, o canal 
te. e estou tent:indo contatô com ·o Minístró dO Exéfdió, Zenildi)- adequado. O fato é que. nesta sem.ana. não vi nada disso ocorrer 
Gonçalves Zoroastro de Lucena,· coai 0 Miri_istiO-Olefe da Casa nas votações que aqui se realizaram. O que vi foi segurarem Sena~ 
Civil, Clóvi:s Carvallio, solicitando-lhe que sejam to_madàs· iS deVi- doteS pelo braço no cafezinho. telllar convencê-los de que deve-
das providências. riam estar aqui presellles para atender aos interesses do Governo.· 

.O Prefeito de Sete Barras. Salvador, Domingos de França, Eu fui vitimado. Eu já eslava oo=ndo deste Plenário, por· 
por sua vez, infonnou que, dos 15 mil habitantes do Município, que as. coisas corriam aleatoriamente. Não havia explicações ade
sessenta por cento estão na área rural, que eslá, alagada, com prati- quadas, e muitas delas até oonflitantes. A grande vetdade ~ que o 
camente toda a produção de ~~ mJbn;le~a. A e~cb~n~. segun- Governo também está petdido nessa área de ligaçio política. com 
do o Prefeito, está praticamente ultrapassando o.~ nívei,s da grande o Senado Feden.l pelo f!leDOS. 
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Houve quem refutasse - oobres Uderes- quando o Senador 
Eduaido Suplicy afmnou que o Govemo ainda nio tinha tomado 
providência alguma sobre refOlllUl agmria, sobre proltçlo ao me
nor. que era muito cedo ainda, como se um Governo já não .tivesse 
até sido instalado, pelo menos com projetos oo arcabouços do pro
jetas que pudessem ser examinados 

É prociso que o Govemo saiba que, nesta semana, realmen
te nos colocamos contra as votações. simplesmente porque seria 
um rolo compressor- o "jumbio" passou aqui e quis que fiZésse
mos coro -, e. se Dio fôssemos nós, nio teria havido votação. em· 
bom fosse dia do votaçilo, como bem assinalou o ncbre Senador 
Esperidião Amin. Mesmo no dia. da enchente, a velhinha queria 
pagar a prestaçi!o. Era dia do votaçilo. 

Crioo-se uma siluaçio, Sr. Presidenlo, que é preciso que 
não se :repita no curso da semana entrante. Defendemos aqui a tese 
do que Dio comparecfamo& ao julpmento porque o ncsso Partido 
estava à margem do diálogo. Hoje, .... siluaçi!o foi supemda, mas 
a reflexio pem!llliOC<I. Qumdo falo em partidoo pollticos, Dio falo 
uos cacique:; o donos deles,. ma.s simplesmente nos partidos políti-
cos. 

Quando o Govemo acenou para o diálogo, jmediatamente 
vi oo jornal o nobre L!dor do PP na CimariJ dos [)epltacJm., juuta
mente com o ex-Governador do Pamná, Alvaro Dias, denotado 
nas úkimas eleições, serem os in~s dos inloresses do PP, 
sem discussão préyia pelo Partido. Pessoas- que se1. com certeza, 
ser o nobre Líder da Câmara - l~vando já nomes para ~rem discu
tidos com o Presidente da República na área da Embrab.Jr, um de
les de pessoa que foi contrária ao cai:J.didatD do Partido em Minas 
Gera.is:--pessoa- que, sendo do PP. foí a: Minas Gerais apoiar o can
didato do PSDB contra o PP. A Torre de Babel pode ser corrigida. 
Para isso, existem os lídtm:s políticos. - ----- --

Quando se indica que deve haver um diálogo com o Parti
do, esse não deve ocorrer necessariamente com o Presidente do 
Partido, se ele não estiver contando com o apoio do restante do 
Partido. Caso contrário. teremos pe!>soas aqui lutando e batalhando 
por idéias enquantD outras estarão lutando por ideais pessoais. 

Não tenho nada contra o Presidente do meu Partido. mas 
penso que não é a pessoã indicada para solicitar participação no 
Governo do Senhor Fernando Henrique Cardoso, pelos problemas 
regionais que lhe são atinentes. Como ê-que se pode querer que o 
Partido se faça presente através do Sr. Álvaro Dias. se ele é anta
gonista do Ministro da Agricultura deste Governo? Se é antagonis
ta do Governador do Paraná, Jaime Lemer? Se ele conflita com o 
nosso Colega do PSDB do Paraná. o Senador José Richa? Ê um 
homem que tem rudo para criar dificuldades. 

É claro que, na nossa casa. há noivas que podem ser ofere
cidas ao príncipe consorte~ mas é preciso que se diga que tem que 
haver ide~tidade com o prlnciJ:>e coilsriite. Não basta querer que 
ele se case com qualquer uma. desde que seja com a Maria. Aí é 
que entra a liderança política, aí é (fiie o Governo tem que tet: sen
sibilidade para. respeitando o universo alheio, fazer-com que se es
tabeleça um diálogo, a fim de receber a participação do partido, 
mas desde que haja identidade. ' 

O Sr. Mauro Berevides- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Pedro Teixeira? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Com muito prazer. Senador 
Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Realmente, V. Ex• se aprofunda 
numa divergência que possa estar ocorrendo no seu Partido. e a 
minha interferência até~ de certa fOrma. poderia parecer indébita. 

Mas, como isso envolve realmente o apoio do seu Partido, que é 
um Partido de expressão nacional, com o qual nos coligamos, in
clusive no Ceará. onde o Partido de V. Ex" elegeu dois Deputados 
Federais de expre~são. José Unhares e Edson Queiroz Filho, en.
tendo que. diante dessa dificuldade que V. Ex• indica. haveria uma 
alternativa nessa aproximação do seu Partido, para gamntir apo:ib 
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso. Seria o caso de o Presi
dente do PP acompanhar-se. no diálogo com o Chefe da Nação, do 
Líder da Bancada na Câmara e do Líder do Partido no Senado Fe
deral. Com isso, eles seriam também intérpretes dos sentimentos 
dos companheiros de outras Unidades Federadas, e o Presidente 
teria realmente um visão mais nítida e mais precisa do que preten
de, do que aspira, d9 que deseja o Partido Popular, através do. 
seus tepresentantes. E apenas uma mera sugestão, é uma interfe. 
iência indevida até, mas. de certa fonna. se o Presidente da Repú
blica aceitá-la,. bem como o tirular da Presidência do PP. acredito. 
que resolverá o problema e se garantirá para o Governo essa sus
tentação de apoio. que, acredito. pua fms de reforma conStituclo
nal, seja fundameDlal. Sem os 40 Parlamentares, DeJ>llados e 
Sena.dOies, do PP. o grupo de sustentação do Governo ficará mais 
vulnerável àquela exigência constitiJ.cional dos 3/5 para garantir a 
aprovação das emendas. 

O SR. PEDRO TEIXEffiA- V. Ex' até antecedeu a su
gestão que eu também iria preconliar. No Governo anterior, do ex.
fusidente Itamar~ Franco, houve um litigio de interesses entre 
Joa.quim Roriz e Alvaro Dias -um. Presidente de ho~ o outro, 

Presidente efetivo do Partido-, o que acabou prejudicando o PP, 
porque o Governo não conversava com o Partido, as pessoas que 
iam lá não queriam conversar como se fossem do Partido. Dessa 
forma, o assunto não era desvendado. nein deslindado e nem dia
logado dentro do Partido. 

O Governo só· pode. e deve, receber alguém para tratar de 
detetminado assunto, desde que esse assunto tenha tido um trata
mento adequado na área política, para que não seja o João, o Paulo 
ou o Pedro que se diga representante do partido. Claro que;.no Se
nado Federal, o Líder do Partido deve ser ouvido. O PP tem que 
dizer qu,e tem o Senador Nelson Carneiro no seu celeiro. um Sena
dor que pode honrar qualquer comissão do Ministério da Justiça. e 
que pode ser convidado pelo Governo para exercer a função que o 
Governo determinar. independentemente até de reivindicações 
partidárias: "Está aqui um Senador fazendo parte da ComissãO de 
Narcotráfico. da Comissão de Direitos Humanos",_ ou seja lá o que 
for. 

É por isSO que e preciSo - e estamos aqui com esse propósi
to - alertar o Governo, contriOOir. colaborar, porque o assunto 
pode ser <Je forO inierD.o. mas ele está realmente vinculado. O Go
verno não é obrigado a casar com uma das filhas do PP. O Gover
no pode aceitar uma outra e nos dizer que devemos participar sem 
perturbar. porque não vejo como pode um partido político-querer 
oferecer contriOOição levando para o Governo um antagonista do 
staff governamental. 

Ainda mais. Sr. Presidente, s:r.; e Srs. Senadores, que dia 
30, agora., termina o rilandato do Diretório Nacional do PP. Então, 
hã um atropelo, uma corrida. um interesse pessoal. Nenhum dos 
que visitaram o PaláCio em nome do Partido, nesta semana. reu
niu-se com o Partido. O PP fez ti'ês Deputados em Goíás e tem o 
nome nacional de Lúcia Vânia. 

-O Governo pode dizer que deseja dialogar com o Partido-no 
seu_ todo, não no interesse pessoal de algum mais afoito ou mais 
esperto. O problema pode ser nosso, mas é sempre precedido de 
um diálogo com as autoridades governamentais, os qderes do ~ 
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vemo. ainda que o sejam por prazo indeterminado. É preciso que 
as coisas se conduzam pará que não se· repíta nesta semana· o que 
já cx:OITeU e eu tenlia que vir aqui -dizer que não compareCerei. pe
dindo verificação de quorum em matérias impOrtantes, porque 
não_ estou trabalhando para atender a cacique de partido, a chefe de 
partido, mas pela causa nacionaL Não busco favores peSsoais, 
mas., sim. que o Partido, possuidor de um imenso celeiro de pes
soe.s ilustres, ofereça-o, e, de comum acordo, Partido e Governo 
etllrelacem-se. para que não ocorra cizânia entm nóS e O'Govemo e 
e= nós e o Partido. 

Esta é uma reflexão que gostaria de deixar para o Governo: 
o Partido Progressista tem um contingente de pess·oas-expressivas 
e o Governo não é obrigado a acatar as in.Q,icações dlquele mais 
rápido, qué jâ sai com pasta debaixo do braço, posllllando nomea
ções- como aconteceu esta semana de serem convidados, pelo no
bre Líder da Câmara, colegas seus: ''Indiquem os seus nomes e nós 
vamos levá-los". 

Atitude como essa merece a nossa repulsa. Essa não é a po
sição que defendemos. A JX>SiÇão que defendemos é estar a latere 
de um Governo que me parece homado e cheio de. ~apósitos e 
que alimentoo a esperança deste BrasiL Os modos e os costumes 
políticos daqueles que sempre negociaram ftsiologicamente têm 
que mudar. E, se o_Govemo quisei, eStãmós Aqui paia mudar, mes.: 
mo que tenhamos que causar erupções internas. Acima do interes
se de quem quer que seja, está o interesse da Nação. 

Sr. Presiden..te, era isso que gostaria de deixar registrado. 
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - A Presidência 

consulta o Plenário no sentido de saber se algum dos Srs. Senado
res gostaria de usar a palavr.t. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a po
lavm pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- Tem V_ Ex• a pa
lavra. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pe~ otdellL) 
- Sr. Presidente, o Senado Federal aproyoo esta se_mana, _depois_ de 
alguns dias de demora no exame pelo Plenãrio, a indicação dO ·Pie: 
sidente do Banco Central, o Ecooomista Pérsio Arida. antes sabati
nado na Comissão de Assuntos EconômiCos, -quando ali defendeU 
os seus pontos de vista pessoais e, sobretudo, as diretrizes que pre
tenderia impriinir.- se- alçadO foSSe, ·oornoefetivamente ocorreu, à 
Presidência do Banco Central do Brasil. 

Ontem. ocorreu a posse de Sp s• na Presidência do- B-anco 
Centtal, uma solenidade das mais concon:idas, com a presença de 
Ministros de Estado, Parlamentares e Governadores, mJma de
monstração muito positiva de que o Senado, ao chancelar o nome 
do Sr. Pérsio Arida, o fez atendendo aos seus méritos. à sua quali
ficação e cumprindo aquilo que ~ um dever inerente a esta Casa, 
por imposição de natureza constituciooal. Ati recordo, neste ins
tante, que o nome do Sr. Pérsio Arida chegou ã. deliberação do Se
nado Federal at:ravés de Mensagem do Presiden"' Itamar Ftllilco, 
tão grande era a preocupação do Presidente FemandÕ Henrique 
Cardoso de antecipar a posse do_novo Presidente do BACEN, an
tes mesmo de se configurar a transmissãO de Governo, no dia 1° de_ 
janeiro. Este não foi um Cpis6dio inusitado na tradição parlamentar 
brasileira.. Antes. relembro que, quando o Presidente eleito Feman
do Collor de Mello se aprestava para assumir a Presidência daRe
pública, legitimado, naquele momento, pela manifestação de 35 
milhões de eleitores brasileiros. solicitou aó ocupante dó cargo, o 
Presidente José Samey, que processasse o encaminhamento ao Se
nado Federal dos nomes daqueles que deveriam colnpoi ~ DUeto
ria do Banco Central-_no caso. o Sr.lbra.him Eris e~- os cin_co_ 

Díretores, que. apreciados na ocasião. foram empossados e, no pri
meiro momento, se responsabilizaram, sob: a coordenação da então 
Ministra Zélia Cardoso de Mello, em adotar todo aquele leque de 
providências, algumas delas as mais dmconianas, as mais drásti
cas, como o confisCo da pcAJpança nacionaL Empossaram-se, por
tanto, o PreSidente e os Diretores do Banco, e, naturalmente, o Sr. 
Fernando CoUor de Mello, ao assumir a Primeira Magistratum do 
Pafs, já encontrou o Banco Central composto dentro do seu desejo, 
das $:1,laS _igdicações e da sua orientação, transmitida esta mais pro
ximamente, até por uma vinculação hierárquica, pela Ministr.l da 
Fazencla, Sr" Zélia CardOso de Melo. · .. . ·.. · · - . . . · • 

Sr. Presidente. se o Senado, Da mobilização efetuada Da últi
ma terça-feira, garantiu a acolhida constitucional do nome do Sr. 
Pérsio Arida, a posse, ao se realizar ontem. trroxe um fato inco
mum. registrado. hoje, por toda a imprensa lnsileira: o Presidente 
do Banco Central, no seu pronunciamento. fez criticas ao Senador 
José Samey, que, por uma dessas coincidências, foi dos primeiros 
a chegar naquela tarde ao Senado e expressar a mim, Líder do seu 
Partido, não apenas a edmiração pelo Economista Pénio Arida, 
mas, sobretudo, mesmo sendo secreta a volaçio. nun:ia confidência. 
que soo compelido a totru;t:r pública, o desejo de votar, como o fez, 
na indicação do Sr. Pérsio Arida para Presidente do Banco Central. 

. -.Qual não foi a nossa SUlpresa, Sr. Presidente, quando toda a 
imprensa de hoje notiCia que. embutida nõ pronu"riCiãrileritõ do 
novo Presidente do Banco Central, havía uma critica, uma restri
ção, uma referência, de certa forma desprimorosa. ao Governo do 
PreSidente Jos~ Samey, Govemo de que eu, igualmente, participei, 
Presidente que era. do ~anco do Nordeste do Brasil e, nessa condi
ção, membro do Conselho Monetário Nacional. convivendO ali 
com o saudoso Ministro Dilson Funaro? com o Presidente do Ban
co Cent:ral, Sr. Femlo Bracher, e com os demais Di.re~s do Ban
co Central. que eram. naturalmente, membros natos daquele 
colegiado, que se reunia seguidamente para adotar as providências 
relacionadas com a vida econôm.ica e financeira do País. 

Portanto. Sr. Ptesidente, a referência feita pelo Presidente 
. do BailC() Central surpreendeu a todos nós, da Bancada do PMDB, 
que oferecemos desde O priD:ieirci m.oniCnfu lfSuSteritaÇão de apoio 
ao nome do Sr. Péni o Arida para Presidente do Banco. Não quere
mi>s;&ósolutaiD.eil!e, tianSfcimar se~ da República em figu
ras intocãveis, que i:ião possam aqui e ali receber. pelos seus 
posicionamentos, pelos seus votos, criticas da imprensa. que tem 
sido :realmente muito vigilante e, às vezes, excessivamente severa 
na apn:ciação da atuação de parlamenta=, e, sobretndo, da pró
pria instituição legislativa brasileira. quer seja Senado, Câmara oo 
Congresso Nacional. 

Portanto, a todos nós do PMDB e a alguns Senad.ms per
tencentes às outras bancadas, surpreendeu a manifestação do Pre
sidente do Banco Central. Pérsio Arida., como deve ter 
stllJ"""ndido o Presidente da República, que sempre teve a preo
cupação de projetãr. desde o primeiro momento. o sentido de har
monia e de entendimento enlm a equipe que mais de perto o 
assessora: o primeiro escalão governamental. 

Lembro-me que, quando ocorreram divergências públicas 
enlie o Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, e o Sectetário da Ad
ministm.çio Federal, Professor Luiz Carlos Bresser Pereira. o Pre
sidente imediatamente interveio para gar:antir um esclarecimento 
que refletisse a unidade de pensamento e de vista da sua adminis
tração. Também no episódio que envolveu o Ministro de Estado 
das Comunicações, Dr. Sérgio Mott.a, e o Senador eleito- que vai 
tomar aSsento nesta Casa - o ex-Governador da Bahia, Antônio 
CaJ'~<?..~-~~galhães, ~te das re~~cias -~~ita~- pelo Ministro Sér-
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gio Motta no seu discurso de posse. Sua Excelência intercedeu 
com a maior rapidez e obteve, pelo menos, um telefonema daquele 
Ministro ao Senador Antônio Carlos Magalbães, refazendo aquilo 
que poderia ter sido uma critica inoportuna ao desempenho do ex
Ministro de Comunicações e ex-Governador do Estado da Bahia, 
Antônio Carlos Magalhães. 

Esperamos, Sr. PreSidente, que, dentro dessa sistemática pa
cificadota utilizada pelo Ministro Sérgio Motta, o ex-Presidenle 
José Sarney receba igualmente um telefonema do Presiden"' Pér
sio Arida, ainda mais porque fez ele parte do Govemo do então 
Presidente José Samey. 

Um Senador aqui presente teceu uma lúcida consideração 
que, de certa forma, pode justificar a posição do Sr. Pérsio Arida. 
Disse S. Ex-: "o Presidente Pérsio Arida nio poderia agredir o Sr. 
Dilson Funaro, já desaparecido, porque certamen"' nio teria uma 
defesa tão veemente, tão vigilante e tão atenta, ainda mais porque 
o Sr. Dilson Funaro é uma figura intocável, uma verdadeira legen
da de dignidade pela forma austera com que conduziu a Pasta 
fazendária". Fui, inclusive, um dos seus subordinados, pc:nque 
havia um vínculo, de certa forma hierárquico, entre mim. Presi
dente do Banco do Nordeste, e o então Ministro da Fazenda, 
Dilson Funaro. 

O Presidente José Samey, diante das notícias divulgadas 
pela imprensa., fez questão de se rqxntar ao problema e não se 
considerar atingido pela critica do Presidente do Banco Central. 
Diz o jornalista Celson Franco: 

O· ex-Presideme disse ootem que nãp se sente 
atingido pelas críticas que o noVO Presidente do Banco 
Central, Pérsio Arida., fez ao seu governo. 

Arida, que era diretor do Banco Central em feve
reiro de 1986, quando foi lançado pelo então Ministro da 
Fazenda Dilson Funaro, o Plano Cruzado, responsabili
zoo o Governo de José Sarney pelo fracasso da estabili
zação da economia, naquela oportunidade. 

O economista disse que o Plano Cruzado fracas
seu 'lxn' incompreensão e falta de coerência do gover
no", e nio por falta de apoio da popolação. 

O Senador José Samey (PMDB-AP), cuja •"'nção 
está toda voltada para a Presidência do Senado" ... - um 
cargo que S.Ex'. disputa com dois ilustres companheiros 
de bancada, Senadores Pedro Simon e !ris Rezende, to
dos III!s em condições de se alçar à Presid&cia da Casa, 
pela qualificação, pela competência, pelo brilbo, pela 
contribuição que emprestaram atê hoje à vida pública 
brasileira - --· ''não quis entrar em polêmica. Apenas 
lembrou que Arida também estava no govemo. 

Ele fala do governo. e o govemo éxamos todos 
nós, ele inclusive" frisou o ex-Presidente da República. 

Ora, Sr. Presidente, mesmo com essas colocações do Presi
dente José Sarney, que não se considera atingido, ainda mais por
que o atual Presiden"' do Banco Cenlral era diretor daquela 
instituição fmanceim no seu Governo, é fundamental que o Dr. 
Pérsio Arida refaça suas criticas, porque todos nós fazíamos parte 
daquela imensa legião dos rlSCais de Sarney; multiOOes incompltá
veis assim consideravam-se. tanto Pérsio -Arida como- Mauro 
Benevides, e tantos outros populares que assim se identifica
vam. É preciso, portanto, que se retifique esse -episódio? e, real
mente, ao Senador da República José Sarney, que representa 
nesta Casa o Estado do Amapá, que presidiu a República, que 
tem projeção internacional, sejam transmitidos os esclareci
mentos indispensáveis. 

l:omo mdeclinável dever de Uder de sua bancada, achei de 
ocupar a tribuna pata af= que o Presidenle José Sarney está a 
salvo desse tipo de increpação que agora se pretendeu inogar à sua 
face de cidadão cm:rer.o. sempre a serviço da Nação brasileim. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Alexandre COsia - Beni Veras -E/cio Alvares - Espuidião 

Amin- Güberto Miranda- Humberto Lucena -Jonas Pinheiro -
José Alves- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Meira Filho 
- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - Sobre a mesa, 
projetos que serão lidos pelo Sr. I o Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 7, DE 1995 

Modifica o Regulamento Administrativo do 
Senado Federal (Resolução o0 58, de 1972, e suas ai· 
terações), e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art, 1° O ServiÇo de 'telecomunic3.ções e o Serviço de Ad

ministq~.ção das Residências Oficiais do Senado Federa]. com as 
estruturas previstas nos arts. 91 e 97 do Regulamento Administra
tivo do Senado Federal. passam a ser unidades integrantes e, res
pectivamente, subordinadas; 

I - à Subseaetaria Técnica de Eletrilnica, ótgão vinculadO à 
Secretaria de Serviços Especiais; e 

II - à Subsecretaria de Administiação de Ma"'rial e Patri
mónio, órgão v1nculado à Secretaria Administrativa. 

Art. zo A Seção de Serviços Externos da Diretoria-Geral é 
transformada em Serviço de Administração e Passaportes. 

Art. 3• A Subseção V, da Seção VII, do Capítulo II, Título 
n. da Resolução n° 58, de 1972, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

SUBSEÇÃOV 

Do Serviço de Administração e Passaportes 

"Art 101. Ao serviço de Administtação e Passa
portes compete receber. controlar e distribuir o material 
e o expediente da Diretoria-Gern.l; receber a correspon
dência e os processos administrativos internos e ex temos 
destinados ao DiretOr~; distribuir e controlar as co
tas de passagens aéreas dos SenhOres Senadores; contro
lar as cotas de correspondência e encomendas, efetuar o 
despacho e a procuração de clcx;umentos, executar todos 
os setviços relativos à obtenção de passaporte para os 
Senhores Senadores. familiares e funcionários que via
jem em missão autorizada pela Administração, bem 
como a obtenção das competentes anotações diplomáti
cas; e executar outras tarefas correlatas que lhes sejam 
determinadas pelo Diretor-Geral." 

Art. 4° Ao Capítulo[, do Título fi, do Regulamento Admi~ 
nistrativo do Senado Federal é acrescida a seguinte Seção XVI: 

SEÇÃOXVI 

Do Chefe de Gabinete da DiretoE'ia-Geral 

Art. Ao Chefe de Gabinete da Direwna-Geral, incumbe di
rigir. controlar e coordenar as atividades administrativas da Direto
ria-Geral; supervisionar e coordenar os trabalhos dos Asses~s 
Administrativos da Diretoria-Geral e do Setviço de Administração 
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e Passaportes; exercer outras funções que lhe sejam atribuidas pelo 
Di:retor-Gera.I: e desempenhar outras atividades inerentes à função. 

Art. 5° A função comissionada de Assistente Técnico da Di
retoria-Geral fica transformada em função comissionada_ de Asses· 
sor Administrativo da Diretoria.Geral, com as atribuições 
previstas no art. n° 296 do Regulamento Administrativo do Senado 
fcdetal. 

Art. 6" A Seção XXXI, do Capitulo I, do Título ill, do R~ 
gulamenlO Administrativo do Senado Federal, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

Justillcação 

As modificações no Regulamento Administrativo do Sena· 
do Fedetal introduzidas por esta proposta de resolução allenlm, bo
sicamente, a esttutt.~,.ra do Gabinete da Diretoria-Geral. Fazem parte 
de um conjmto de" medidas destinadas A n>estruturaçào pora o 
apetfeiçoamento das atividades dos 6rgãoo da Administiação da 
Casa. 

Na sua primeira parte a proposta fot1Dilli7A o que na prática 
vem ocorreudo. A tiansfe~cia de SetViços subordinados i Dire
tOria-Gera.l - Telecomunicações e Administração das resid&cías 
Oflciais - pam outros á-giOs - Subsecretaria Tknica Eléuônica e 

"SEÇÃÓ xXXf __________ Subsecretaria de Administmçào de Material e Patrimõnio, respec-
. . • _ tivãmente -- descentraliza esta íncumbência vinculando-a aos órgi-

Do ASSistente do Conselho de Adrrnmstração os cuja naturem da atividade lhes 6 própria. 

Art. 308. Ao assisterite de> CoriSeTho de Adminis- Vem sanar, inclusive, conflito j.ufdico que tem dado susten-
tração incumbe prestar assistência ao Conselho de Ad- tação a transferência de subordinação, de fato, através~de atos ad~ 
ministração. executar as atividades de apoio ministrativos de menos força da Comissão Direton. e do 
adminíslraiívo aó órgão, providenciar sobre o expedien- Diretor-Getal (Atos n"s 47/93 e 12/93, respectivamente). 
te~ exercer outras funções que lhe sejam ãhibufdas pelo -- No que tange ao -funcionamentO-dO -órgão e levando-se em 
Presidente do órgão e desempenhar outras atividades pe-- conta o rol de incumbências conferidas ã.o seu tituhir, a proposta 
culiares à função... ofereCe estrubfrás a afrura das responsabilidadeS e da sua impor· 

Art. JO Aos Técnicos Legislativos, Área de Transporte, lota.· tância nó contexto da Administração do Senado Federal. 
dos como Motoristas no Gabinete da Diretoria.(;er2J, é attibuida a DestaCa-se. OOiiiO --Principal modificação, a transfoanaçio 
Função Comissionada sírnholo fC-02. das atribuições dos atuais Assistentes T&:nicos da Diretoria·Geral 

A1t. ~.., i\~ tahela~ de funções comissionadas da Diretoria- em fuiições áe-assessoramento, que riio s6 encontra COireSpond&.· 
Geral, da Subsecietaria Técnica Eletrônica, da Subsecretaria de cia com as canpetêndas defmidas no Regulamento Administrati
Administmção de Material e Patrimõnio e do Conselho de Admi: vo (art. 296) bem como o grau de complexidade e conhecimento 
nistração passam a vigotar Da forma do Anexo 1 desta Resolução. inerentes às funções de assesscnmento vinculadas a outros (rg!os 

Art. 9° A lotação do Gab_in_ete do ~tor~ral_g~eri_ 0 de idêntica hierarquia, na Casa,·tespeitada a nan.n:eza das ativida-
limíte estabelecido no Anexo II desta Resolução. ôes. 

Art. 10. As funções comissiooadas da DiretoriliCGeral seiio 
preenchidas por servidores efetivos do Senado Fod=l_ou doo 6<
gãos Supervisionados, designados por Ato do Diretor-Getal, que 
atendam aos teqUÍSitos exigidos para o seu desempenho. 

àrt. 11. É a Secretaria Administrativa autorizaila a ,q>ucli
car o Regulamento Administmtivo do Senado Fedetal, com as al
temções nele introduzidas por Resolução, "'l!"Inerando os artigos 
e seções modificados. 

Art. 12. Os acr6scimos das despesas de pessoal decorrentes 
das modificações efetuadas por esta Resolução correrio à conta 
dos recursos do Orçamento do Senado Fedetal. _ 

Art. 13. Esta Resolução entr.l em vigor na data de sua publi-
cação. -~-~~~-~~ 

Art. 14. Revogam~se as disp:~sições em contráriO~- --

Quanto à Clleflll de Gabinete da Diretoria-{Jetal, a canple
xidade das atribuições e o grau de conbecimenlO difere e merece 
ser distinguida dos demais da espécie, considerando o elo de liga
ção que representa entre o Diretor-Geral e os órgãos da Adminis
tmçào. Deve-se, portanto, compntibili7Jlr a função com a 
retriboiçào. 

É, fmahnente, a proposta altera a situação da tabela de fun
ções comissionadas da om.toria-Geral e dos órgãos em foca, por 
remanejamento, como resultado de eStudo e análise técnica pré
vios as atividades e do fluxo das tarefas neoessárias ao apoio do 
seu titular, tendo em mim os aspectos qualitativos e quantitativos 
das atribuições que lhe estio afetas. 

- ~~ Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1995. - Humberto Lu· 
ceiia - Clulgas Rodrigues - JúHo Campos- Nabo r Júnior. 
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ANEXO I 

(art. 8°) 
Alterações das Tabelas de Distnbuição de Funções Com1ss,onadas 

SITUAÇAO ANTERIOR SITUAÇAO NOVA 

11.00.00. Olretori•·Geral 11.00.00. Diretoria-Goral 
- -· .. -

1 Chefe de Gabinete FC-ü/ 1 Chefe 'uõ.cã~;u,~to -- i c·.oii 
6 Assistentes Técnicos FC-06 6 Assessoré5AJ·;n,ni5ira·i,-vos . f=C-07 

1 Subchefe de Gabinete FC-06 1 Subchefe de Gabinete FC-07 

2 Chefes de Serviço FC-07 1 Chefe de Serv1ço .. FC-07 

9 Chefes de Seção FC-05 2 Assis! Téc deContr.de lnform. FC-06 

2 Secretários de Gabinete FC-05 2 Secretànos de Gabinete __ .. -- -·FC-05 

'3 Assis!. de Cont. de Informação FC-04 4 Assist de Cont de lnform-áção FC-04 

5 Auxiliares de G_abi(lete . . FC.-03 ;l Auxiliares de G.aii,nete . . .... FC-03 .. 

2 Motoristas FC-01 2 Motoristas FC-02 

4 Contínuos FC-01 3 Contínuos FC-01 

11.04.04. Subsecretaria Técnica 
.......... ................. . "''-:"-:--

11.04.04- Subsecretaria Tecnica 
Eletrónlca EletrOnica 

1 Assistente Técnico FC-06 1 ASSIStente TeCnlc;;:--··--... FC-06 

2 Chefes de Serviço FC-07 3 Chefes de Serv1ço FC-07 

11 Chefes de Seção FC-05 16 Chefes de Se.Ção FC-05 

1 Secretimo de ·Gabu1e1e 
. 

1 Secretário de Gabinete FC-05 FC-05 

'7 Assis!. de Cont. de Informação FC-04 7 Assis! de Corit.de Informação FC-04 

1 Auxiliar de Gabinete FC-03 1 Auxíl1ar de Gabmete FC-03 

11.01.03 ·Subsecretaria de 
·-· ... 

1i.oi.oJ- Subse!:retaria de 
·---··· 

Admlnlstraçio de Matéria I e Administração de Material e 
Património Património 

3 Chefes de Serviço FC-07 4 Chefes de Serviço FC-07 

1 Assistente Técnico FC-06 1 Assistente T écn1co FC-06 

1 O Chefes de Seção FC-05 13 Chefes de Seção FC-05 

1 Secretario de Gabinete FC-05 1 Secretàno de Gabinete FC-05 

'1 Ass1t. de Cont. de Informação FC-04 4 Assist de.cõn·t·deintürn1ação- FC-04 

6 Aux. de Cont. de Tombamento FC-03 6 Aux. dê .• Cont etc Tornbwi-HJIJIO F<;:o3 

1 Auxilar de Gabinete FC-03 1 Auxiliar de. GíiiJ~,íete ---- · •· ---f=C-03 

10.00.00 ·Conselho de Administração 1 o.oo.oo .. : e:·onseítlo-de ·AéJminísirac;io · 

1 Encarregado de Secreta na F'c:as· ----·· r c-os· 1 ASSIStente T UC!l!CO 

o .. ( • Resoluçlo n SI, de 1993 - art. 4 l 
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ANEXO 11 

(Art. 9°) 
Alterações do Limite de Lotação do Gabinete do Diretor-Geral 

SITUAÇAO ANTERIOR SITUAÇAO ~OVA 
... 

11.oo.o-o·:oireí.c.ir,à-.dcrllr,-~-· 11.00.00 • Diretoria-Geral 

1 Chefe de Gabinete FC-07 

6 Assistentes Técnicos FC-06 

2 Chefes de Serviço FC-07 

1 Subchefe de Gabinete FC-06 

9 Chefes de Seçáo FC-05 

2 Secretário:$ de Gabinete FC-05 

•3 Assist. Téc. de Cont. de ln!. FC-04 

5 Auxiliares de Gabinete FC-03 

2 Motoristas FC-01 

4 Contínuos FC-01 

PARECER 

Da Comissão Diretora, ao Anteprojeto de Re
solução que "Modifica o Regulanlento Administrati-
vo do Senado Federal (Resolução o0 58,_ de 1972 e 
suas alterações) e dá outras providênáas". 

A proposta sob exame, elaborada pelo Oiretor~Geral. p11'

tende reformular a estrutura administratiVa da-Diretoria-Geral com 
vistas, principalmente, ·a torná-la mena< mais -ágil e melhor apaie~ 
lbada para que possa aquele órgão desincumbrir-se. com crescente 
eficiência.. das suas atribuições que, a cada dia, tomam-se mais vo
lumosas e mais complexas. 

Com esse objetivo, ptopõe-Se: - - -

a) a transferência de setores atualmente vinculados à __ !?U'e
toria-Geral para o âmbito de Subsecretarias cujas ativi~ __ lê!IJ. 
afinidade com as desenvolvidas por eles, representando, esta medi
da. uma descentralização; 

b) a ampliação e redefinição das atribuições dos seta:es re
manescentes da Diretoria-Geral; 

c) alteração no número, nas atribuições e no põSk:fobail:ien
to das funções comissionadas. 

De início, ressalte-se estar a proposta em consonância com 
a diretriz do Ex.m0 Sr. Presidente, extemada no inicio da gestão 
desta Comissão, de realizar, por etapas, uma refonna da estrutura 
administrativa desta Casa. 

--i Chefe de Gab1nêie-~ ··· Fc:oa·· 

6 Assessores Admin,stralivÓ·s ·FC-07 

1 Subchefe de Gab1nete FC-07 

1 Chefe de serv1ço . FC-07 

2 Assis!. Téc.de Contr de lnform FC-06 

2 Secretários de Gab1nete FC-05 

4 Assist. de Cont de lnforma"Ção FC-04 

3 Auxiliares de Gab1nete FC-03 
... _ .. - . 

2 Motoristas FC-02 

3 Contínuos FC-01 

f a Diretoria-Gefa1 foi o último órgão a propor alterações 
em sua estiUbJra. 

A matéria foi apresentada. inicialmente, na reunião da Co
missão I>i:retora, realizada a 24 de_ novembro próximo passado. 
ocaSi30 em que-fomos Oi:sigiladOs seu Relator. 

Com a fmalidade de melhor examinar a proposta, a envia
- mos à Secretaria Administrativa parn sua análise e, tamb6n, para 

verificação da sua repercussão financeira -sObre oS-recursos orça
me!llários do Senado Fedenl. 

E aquela Secretaria, em conclusão, propôs algumas altera
ç~ no ,&.n!<projeto que o alt<run subslancialmente. E, no estudo 
da repercussão financeira, o aCrésCimo preVisto revelou-se irrisório 
erii fac:C dos beneficies gu_e a IJ!odiftcação proposta proporcionará 
ao _funçionamem.o_~-~-Q_t!~ ~jilinis~t!_va_ 4_o ~e11~<!~ Fod_~· __ 

É oportuno, no entanto, destacar algumas. considerações 
-feitaS pela secrCtaria AainiirlStrativa;qum Sejam -

"Na sua primeira parte a proposta formaliza o que 
na pri.tica vem ocorrendo. A transferência de serviços 
subOrdilladoS ~àDiretoria.(JenJ - Telecomunicações e 
Administração das Resid8ncías Oficiais- para outros ór
gãos - Subse=taria Tlcnica Elettf>nica e Subsecretaria 
de Administração de Material e Patrímônio, respectiva
inente - descei:Jt.raliza esta incumbência vinculando-a 
aos órgão~ cuja natureza da atividade lhes é própria. 



Janeiro de 1995 MIAIS DO SENADO FEDERAL 351 

Vem sanar, inclusive, conflito jurídico que tem dado susten
tação a transferência de subordinação, de fato, airavés de atos ad
ministrativos de menor força da Comissão -Diretora e do 
Diretor-Gera1 (Atos n•s 47/93 e 12193, respectivamente). 

Destaca-se, como principal modificação. a tr.ms
formação das atribcições dos atu~_s Assi_stentes Técni
cos da Diretoria--Geral em funções de assessoramento 
que nãO só encontra correspondência com. as competên
cias defuúdas no Regulamento Administrativo (art. 296) 
bem como com o grau de complexidade e conhecimento 
inerentes às funções de assessoramento vinculadas a ou
tros órgãos de idêntica hierarquia, na Casa, respeitada a 
natureza das atividades. 

Quanto à Cbef1a de Gabinete da Diretoria-Geral, 
a complexidade das atribJíções e o grau de -corihecimen
to diferem e merecem ser distingUidos dos demais da es
pécie, considerando o elo de ligação que representa entre 
o Diretor-Geral e os órgãos da AdtniniS:fração. Deve-se, 
portanto, compabilizar a função com a retriOOição." 

Com relação à Chefla de Gabinete, destaque-se, além disso, 
~nte decisão. desta Casa, efetivada através da Resolução D0 73, 
de 1994, que reposicionou, na Tabela de Funções Comissionadas, 
os Chefes de Gabinete, com exceção do Chefe de Gabinete da Di
retoria-Geral. 

Hã, ainda. no Anteprojeto, proposta de alteração na Seção 
de Setviço Externos que, desde a sua criação, vem somando, a 
cada dia, mais atribuições, maior e mais diversificado volume de 
setviços. motivo pelo qual pretende-se uma modificação em suas 
estrutura e atribuições. 

Também. provoca-se uma mudança na posição funcional do 
servidor que atende ao Conselho de Administração. 

Por fun. reman~jain-se, n:iiabela de DistribuiçãO, algumas 
funções comissionadas, em decorr:€ncia das modificaçõe's estrutu
rais. 

Pelo que foi exposto, e analisando o méritQ e-ª oportunida
de das medidas propostas, opinamos por sua· aprovaÇão-, .,pela Co
missão Diretora. e conseqüente remessa à deliberação do Plenário 
desta Casa, na forma do substitutivo anexo. 

Sala da Couússão Diretora. 13 de janeiro de 1995. - Júlio 
Campos. · 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 8, DE 1995 

Altera a denominação de órgãOSdii--estrurura 
. administrativa do Seoado Federal e dá outras provi. 
dências (da Comissão Diretora). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1° A estrutura da Secretaria Legislativa passa a vigmar 
de acordo com as alterações estabelecidas nesta Resolução. 

Art. 2° À Secretariá Legislativa compete, em coordenação 
com a Secretaria-Geral da Mesa, pla.nejar, supervísioriarC ôiientar 
as atividades legislativas do Senado Federal relacionadas aos ser
viços das Subsecrebrias de Couússões, Taquigraí1a e Ata. 

§ 1° São órgãos da Secretaria Legislativa: 

I - Gabinete; 
II - Serviço de Registro e Acompanhamento de 

Proposições; 
III- Serviço de Informação Legislativa; 
IV - Seção de Adminislr.lção; 
V -Subsecretaria de Couússões; 
\ii- Subsecretaria de Taquigrafia; 
Vll - Subsecretaria de Ata. 

Art. 3° Ao Gabinete da Secretaria Legislativa compete pro
videnciar sobre o expediente. as audiências e a represCntação do ti
miar e auxiliar o seu titular no desempenho de suas atividades. 

§ I' Ao Serviço de Registro e Acompanbamento 
de Proposições compete receber. conferir, classificar, re
gistrar e encaminhar as maté_rias legislativas. acompa
nbando sua lr.lmitação nos órgãos da Secreúria Legisla
tiva; remeter, ao órgão competente. documentos 
devidameDte relacionados, após encerrado o seu trâmite 
na Secretaria Legislativa, mantendo atualizado o Siste
ma de Processamento de Dados e executar outras tarefas 
correlatas. 

§ zo Ao SetViço de Infonnaçã.o Legislativa com
pete promover o fornecimento de informações e cópias 
dos traballíos desenvolvidos no âmbito das Subsecreta
rias de Taquigrafia, ComisS-ões e Ata- aos gabinetes par
lamentares e aos usuários credenciados; coordenar a 
alimentação do Banco de Dados Legislativo e eXecutar 
outras tarefas correlatas. 

§ 3.0 À Seção de Administração compete proceder 
ao controle interno do pessoal lotado na Secretaria Le
gislativa, manter o controle do material permanente do 
órgão; requisitar e controlar o material de consumo ne
cessário ao funcionamCrito do órgão; receber e distribuir 
o expediente do serviço, coordenar serviços de digitação 
e alimentação do Banco de Dados Administrativo da Se
cretaria Legislativa e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 4° À Subsecretaria de Comissões compete planejar, su
pervisionar e coordenar a execução dos serviços de apoio às CO
missões Permanentes, Mistas. Especiais e de Inquérito. 

_Parãgrafo único. São órgãos da Subs=taria de Comissõe~ 

I - Gabinete; 
II - Seção de Administração; 
Ill- Serviço de Comissões Permanentes; 
IV- SeiViço de Comissões Mista~ 
V -Serviço de Comissões Especiais e de Inquérito. 

Art. 5° À Seção de Administração Compete receber, contro
lar e distribuir o material e o expediente da Subsecretaria; orgarii: 
zar a consolidação ·dos dados estatísticos; proceder ao controle 
interno do pessoal~ Subsecreta.ri~ fazer publicar as Atas das Co
missões e enviar ã Câmara dos Deputados cópia das Atas das Co
missões Mistas; encaminhar informações ao Sistema de 
Processamento de Dados. de acordo com os _manuais de procedi
mento pertinentes, e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 6° Ao Serviço de Comissões. Permanentes compete, sob 
orientação superior~ receber, procesSare distribuir as proposições e 

-documentos despachados ãs ComissõeS Permanentes; coordenar as 
atividades dos Secretários subOidinados; controlar. no âmbito de 

· sua competência, os prazos -de tramitação das proposições nas Co
missões; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 7° Ao Serviço de Comissões Mistas compete, sob 
orientação superior, receber. processar e distribuir as proposições e 
documentos despachados ãs Couiissões Mistas; coordenar as ativi
dades dos Secretários subordinados; controlar. no âmbito de sua 
competência, os prazos de tramitação das proposições nas Conús-
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sões; e executor ouuu tarefu C<llTelatu. 
Art. 8" Ao Serviço do Comissões Especiais e do Inquérito 

canpete, sob orientaçlo superior, n>eeber, processar e distn"buir as 
proposições e docuiilOIIlOS despacbadao 1s Comissões Especiais e 
de Inqu6rito; COOidenar as atividades dos Secret&ios subordina
dos; controlar, oo Gmbito de sua compeh!ncia, os prazos de trami
taçio das proposições nas Comissões. e oxecular ou!IU tarefas 
comlatas. 

Art. '1' Ao Secretmo de Comisslo compete assistir ao Pte
sidente o aos demais membros da Comisslo oo desempenho de 
suas atn"buições dunnte u reuniões; redigir u IIW; organizar a 
piWta du mJIÜÕel; manter atualizados os registros necesúrios,:ao 
controlo de designaçio de relatom~; distriooir, aos tilularos o su
plentes, u pautas dos III.balhoa da Comissió, mediante protocolo 
COD.vencional ou eletrôoico; alimentar o sistema de infonnaç.lo le
gisl.otiva com u informações "'lllivas ao andamento dos tmbalbos 
da Comissio a que estiver secretariando; msnter a OU,toria supo
ria informada das llividades do aerviço, e desompenhu outms llÍ· 
vidades coaelllas pa delemlin.açio do n:spectivo D~lor-

Art. 10. Ao Auxiliar de Secretaria de Comissio compete 
executar tarefu de digitoçio de expedientes, po.utas, convocações, 

COII'CSp<llldlo o Ataa das reuniões; wxiliar os SecreiJirios de 
Comissões em suu atividades e executar outras ta.Iefas oorrelatas. 

Art. 11. As funções de Asalsleotcs de Comboio existontes 
até a data da Resoluçio n' 79, de 1992, fJ.cam tnmsformadas em 
funções do Socrethios de Comissões. s!mbolo FC-6. 

Art. 12. Ficam extintas as funções comissionadas de Assis
tente de Comissão, FC-4 

Art. 13. As tabelas de funções comissionadas da SocreWia 
Legislativa e da Subsecretaria de Comissões possam a vigonr na 
forma do Anexo I desta Resoluçio. 

Art. 14. As despesu decomntes da exocuçio desta Resolu
çio ca:rerio i. conta das dotações pr6priu do Senado Foderal. 

Art. IS. Esta Resoluçio elllnl em vigor na data de sua publi
caçio. 

Art. 16. Revogam-se as disposições em contzfuio, inclusive 
os arts. 169 e 177, 303 e 303-A, do Regulamento Administrllivo 
do Senado Fodeml (Resoluçio n' 58, de 1972, e suas alterações), 
:resgu~cJo..se o previsto no art. 637, da Resolução n° 58172 e no 
Ato da Comissio Diretom n' 16183. 

ArmO I CArt.1P dl,l''l a'JGI= _. • di tBq 

!OITIIAr.&n ANTERIOR NOVA 

SECRET- LI!OISLATlVA 

1 ~da- -~ 1 '*-di- FC-I 

2 Chole do 8o<vlço FC-7 

1 --T- FC-e 4 -T- Fc:-<1 

2 -do- FC-5 2 -do- FC-5 

1 Chole do Soçlo FC-5 

1 -do C«<n>>o do lnf1lnnoçlo FC-4 5 -do ~do lnf1>rnlllçlo FC-4 

2 -do~ FC-3 2 -doGobk*- FC-S 

1 Coclll .... FC-1 1 Cclot{..,. FC-1 

TOTAL. I TOTAL. 11 
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SUBSECRETARIA DE COMISS0es 

Oiretor de Subseeretlirta Fc-8 Ointtor de SUbsectaYI'le Fc-8 

3 Chefe de Serviço FC-7 3 Chefe de Serviço FC-7 

Assistente T6cnieo Fc-a Assistente T 6cnico Fc-a 

3 Chefe de Seçlo FC-5 Cl'lefe de Seçlo FC-5 

Secnttirto de Gabineltt FC-5 Secret6tio do Gabinete FC-5 

20 S~riodeCom~ Fc-a 20 Secretãrlos de comissOes Fc-a 

20 Assistente de ComissOes FC-4 

a 

20 Auxiliar de Comiss6es FC-4 

Auxiliar de Controle de lnformaçlo FC-4 Auxiliar de Controle dt lnformaçlo FC-4 

McK:anógrafo Revisor FC-3 o Mecanógl'afo Revisor FC-3 

Auxiliar de Gabinete FC-3 Auxiliar da G1binete FC-3 

TOTAL: SI TOTAL: .. i 

Trata o presente projeto da adequação da Sectetaria Legislativa à 
evolução tecnológica ora vivida no Senado Federal, atrav6s da 
implantaçAo do projeto de modernização da informação legislativa, melhor 
aparelhando o parlamentar no desenvolvimento do processo legislativo. 
Extinguem-se funçOes obsoletas na máquina administrativa da Secretaria 
informatizada, criando-se e adequando-se outras às Impostas ao 
gerenciamento hoje &dotado. 

A reorganlzaçao proposta permite a adaptaçlio da estrutura da 
Sectetaria às evoluçóes trazidas pela nova metodologia de tabalho 
envolvendo todas as éreas subordinadas. 

Há que se salientar que nesta nova concepção de atuaç4o do setor, 
onde se encontra presente a preocupaçlio com qualidade versus 
quantidade, nlo •• cria nenhum• funçlo comlsslon•d• •16m d•• ji 
exlstenm no ámbito da Sectetaria Legislativa do Senado Federal. 
Tratou-se apenas de, atravo!Js de estudos de organização e métodos, 
adaptar às necessidades aluais o quadro disponlvel previsto pelo 
Regulamento Administrativo da Casa. Eliminam-se superposiçOes de 
tarefas ~ entao existentes, garantindo-se maior segurança às atividades 
dos S>"S. Parlamentares, sem criar impacto orçamentério ao Senado 
Federal, conforme detalhado no demonstrativo anexo. JÍ. 

'L • {;. I 

Sala das SessÕes~ em 13 de janeiro d_e 1995. 

l-lumber to Lucena 

Chagas Rodrig~es 

JÚI i o Campos 

Nabor Júnior 

353 
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DEMONSTRATIVO DA REPERCUSSÃO FINANCEIRA 
SECR!'fARIA LEGISLATIVA 

ATUAL PROPOSTA 
SIM8 QTD UNIT TOTAL QTO 
FC -9 01 1 n:)_2r __ - 1 (3_3 27 01 
FC-7 02 
FC .. 01 "" FC-5 02 691 ~- 1 ,ja2.52 02 
FC-5 01 
FC-4 _Qt_ 4'iQi 13_ ___ 490.13 05 
FC-3 02 391.43 782 as 02 

07 4 386.78 17 

SUBSECRETARIA DE COMISSOES 

;o ato1nete 
10 de Com1ssõeS 

u:stente de Com1sSÕI!S 
AIJl,.,llar de CQ.!!!!uõ"i$ -_ -- ___ _ 

Auln1•ar de C01'11ro[ll'_ç!_e ln.tqrm'ª- _Q 
Mecano aro Rev1sor 
Av~:l<ar de Gab1r~t8 --
SUB-TOTAL 
TOTAL 

ATUAL 
SI~ 
FC -8 
FÇ-7_ 
FC-6 
FC-5 

- f__Ç_2_ 
_FC-6_ 
FC-4 

_F.k_-4 
FÇ~_ 

FC-3 
FC-~ 

QTO 
- _Q_L __ _ 

03 
01 
03 
01 
20 
20 

01 
oa __ _ 
Ql 
59 

01 
49 

391 43 

REPERCUSS O NA FOLHA DE PAGAMENTO 

6 290 92 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 9, DE 1995 

Define e estabelece os direitos que mendona. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o Aos setvidores celetistas admitidos pelo Senado Fe

deral enquaoiO vigia o art. 9' do AIO 21, de 3 de~ dezembro de 
1982, da Comissão Diretora do Senado Federal, 6 reconhecido e 
assegurado o direito de permanência no Quadro de Pessoal previs
to no Anexo I do Plano de Cam:im do Senado Federal. 

Art. 2° O servidor abrangido pelo artigo anterior passa a -m
tegra.r a carreira de Especialização em Atividades _Legislativas_ na 
área de Processo Legislativo. - -- - -- --

Art. 3° A Comissão Diretora estabelecerá. os critérios de en-
quadramento dos servidores de que trata esta Resolução._ _ __ 

Art. 4° Ao servidor que, em decorr€ncia desta Resolução, ti
ver diminuída sua remuneração, será assegurada a diferença. como 
vantagem pessoal nominalmente identificável. que será absorvida, 
progressivamente, pelos reajustes salariais supervenientes. 

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O art. 9° do Ato 21 de 1982, da Comissão Diretora, demar
cou regras para a conversão de empregos, compreendidos no Qua
dro Pessoal O...T, em cargos, incluídos no Quadro Permanente da 
Casa. Dispunha o Ato da seguinte forma: 

"Art. 9° Após 2 (dois) anos de efetivo exercício 
de emprego compreendido no Quadro de Pessoal O...T, o 
servidor que não tiver cometido qualquer ato desàbona
dor de sua conduta. de acordo com as prescrições regu· 

" 0057 

Iiriientares- vi&entes, -teiá O -seu- emprego- automat.-
icamente transformado em cargo do Quadro Pennanen· 
te, nos termos do artigo 4' da Lei n' 5.975, de 1973, na 
meSI!14_ ~eferên~~ ~-~se e Categoria Funciooal em que 
estiver pc;sicioDado, mCdiãnte- AtO do Presidente do Se· 
_n_a4o, s_a,l_vº-QPÇão em contrário." 

A transformação automática preceituada pela norma, no en· 
tanto, não se efetuou, à época, lesando diversos servidores que ha· 
viam adquirido direitos à convocação em cargo de seus 
respectivos empregos. 

-O" presente ProjetO de"ReSóliiÇão tem como objetivo assegu. 
riii o-direito adqUirido desses servidores 4a Casa de integrar, tam
bém. o Quadro de Servidores do Plano de Carreira de que trata a 
Resolução n' 42, de 1993. 

Esse reduzido número de servidores foi admitido no Senado 
Federal nos termos da legislação celetista, com carteira assinada, 
ficando, portanto, sujeítos aos recolhimentos para a Previdência e 
para o FGTS, in.íritetriiptamerit.e, em casos -por -mais de dez. anos. 
Evenb.ialmente, este grupo incorporoo: direito ao provimento em 
caráter efetivo. qüe liãcf pode lhe ser negado simplesmente pelo 
fato de que, àquela época. a modalidade de admissão foi a estabe
le"Ciâa da Resolução n° 130/80 e no Ato da Comissão Diretora n° 
12178. 

Observa-se. aCI -ensejo, que o Ato 21/82 tencionou promover 
a consolidação e aperfeiçoamento do quadro de servidores da 
Casa, dispondo em conformidade com as normas constib.lcionais 
vigentes à época e pertinentes à contratação de pessoal. Previu, 
portanto, apenas a possibilidade de o servidor optar em sentido 
contrário, reCusando a investidura em cargo público. Em princípio, 
porém, exigia-se ato meramente declaratório do Presidente do Se
nado, que atestando o preenchimento das condições dispostas no 
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art. CJO, transformaria o emprego em cargo público. 
O Ato 46, de 20 de agooto de 1987, da Comissão Diretora, 

revogou o art. 9°, que vigorou incólume no interregno, do Ato 
21/82. 

A omissão do reconhecimento dos direitos conferidos pelo 
Ato 21 subsistiu, sobrevindo a Constituição Federal de 1988, e, 
posteriormente, o Regime Juridico Único, que vedaram a investi
dura em cargo ou emprego público sem aprovação prévia em con
curso püblico, e impuseram a submissão dos servidores p.íblicos 
civis da União ao novo regime estatutário. 

Após tais alterações normativas, ainda não se perfez a ade
quação da administração de pessoal da Casa, reslã.ndo diversas si
tuações jurídicas subjetivas que reclamam conformaçãO à nova 
ordem constitucional. Com efeito, o Eg. Tribunal de Contas da 
União, em sessão plenária de 25-5-91, apreciando os Processos n°s 
004.343/91-3 e 004.344/91-0, condenou a insubmissão de seJVido
res ao Regime Juridico Único, e, aprovando parecer do Procura
dor-Geral, concluiu que "qualquer despesas com remuneração de 
pessoal não incluído no Regime Juridico Único -inStituído pela Lei 
n° 8.112, de 11-12-90, Será impugnada com fulcro nos arts. 37, pa
rágrafo 2°,-39; 71, inciso me 74, inciso IV, da Constituição Fede
ral e legislação correlata.11 

No mesmo sentido, inadmitindo a subsistência concomitan
te de distintos regimeS júlfdicos para seiVidores da União, a Secre
taria de Administração Federal editou a Orientação Nonnativa n° 
37, que incluiu os antigOs ~mpregados públicos no âmbito de apli
cação do Regime Jurídico Unico e reza: 

"O disposto no an. 243 da Lei n• 8.112. de 1990, 
abrange os servidcms contratados por prazo indetermi
nado independentemente da tabela a que pertencem." 

Apesar da necessidade im~i.iva de se submeterem todos 
os seiVidores ao Reginie-Juridico Único. perdura a exclusão de 
seJVidores da regência da Lei n• 8.112190. Tal situação tanto mais 
se agrava na hipótese dos servidores rujos empregos deveriam ter 
sido transformados em cargos do Quadro Permanente, por força 
do referido Ato 21182. Tais pessoaS õcupam ·empregos públicos. 
sob regime celetista, com vulneração do ireito à ocupação de car
go que lhes conferem a Constituição e o Aio 21/82. 

Em socorro ã situação destes servidotes, e em prol da ade
quação do regi;ne de pessoal aos ditames da Constituição, propõe
se a investidura dos servidores abrangidos pelo art. 9° do Ato 
21182. em cargo público de provimento efetíVo--:: Dessa forina. se
rão subtraídos do regime trabalhista, incompatível com a Consti
tuição, e submetidos ao Regime Juridico Único, --na forma a que 
têm direito adquirido com base no Ato da Comissão Diretora. 

Sala das Sessões, 13 de janeiri> de 1995 . .c Aureo MeDo
Coutinho Jorge - Meira Filho - César Dias - Ronaldo Aragão 
- Alexandre Costa -Alfredo Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

A TO DA COMISSÃO DIRETORA N" 21, DE 1982 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas 
atribuiçi5es regimenWs e regulamentares. considerando exposição 
do Senhor Diretor-Gúal. com o parecer favoráVel do SenborCon
sultor-Getal, à vista do estabelecido no art. 4° da Lei n° 5.975, de 
1973, e no art. 3" do Ato n• 26, de 1979. da Comissão Diretori. re
solve: 

Art. 9° ApóS {dois) anos de eietivà CX.ercício de emprego 
compreen~ido no Quadro de Pessoal CL T. o servidor que não tiver 

cometido qualquer ato desabonador de sua conduta, de acordo 
com as prescrições regulamentares vigentes. terá o seu emprego 
automaticamente transformado em cargo dp_ Quadro Permanente 
nos termos do art. 4° da Lei D0 5.975, de 1973, na mesma Referên
cia, Classe e Categoria Funcional em que estiver posiCionado, me
diante AlO do Presidente do Senado, salvo opção em contrário. 

RESOLUÇÃO N' 42. DE 1993 

Dispõe sobre o Plano de Carreira dos servido· 
res do Senado Fedel:8_~ e dá outras providências. 

...................................................................... _ .... _, ___ _ 
REOLUÇÃO N" 130. DE 1980 

Cria empregos de Assessor Técnico, aprova 
critérios para a sua admissão e dá outras providên .. 
cias. 

LEI N" 5. 975. DE 12 DE DEZEMBRO DE 1973 

Fixa· os valores de vencíiiientos dos cargos dos 
Grupos- Outras Atividades de Nível Superior e Arte-
sanato, do Quadro Permanente do Senado Federal, e 
dá outras providências. 

Art. 4° À medida que forem sendo implantados os Grupos à 
que se refere esta Lei n° 5.645, de lO de dezembro--de 1970, serão 
extintos os empregos regidos pela legislação trabalhista a quç se
jam inerentes tais atividades, mediarite sUpressão, quando vaga
rem. cu transformaçào em cargos integrantes dos referidos 
Grupos. de acordo com os critérios estabelecidos pelo Poder Exe
cutivo. 

A TO DA COMISSÃO DIRETORA N" 12. DE 1978 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas 
atribuíçi5es regi.inentais. resolve: 

Art. 1° Ao Senador cabe indicar pessoa de sua confiança 
para eXercer a Função de Secretário Parlamentar de seu .Gabinete, 
a ser contratado pelo regime jurídico da Consolidação das Leis ·do 
Trabalho e do FGTS. 

Art. 2° Ao Secretário Parlamentar incumbe executar as tare
fas de apoio _a~_stratiV() 4o tiruJ.ar do G~b_inete, preparar e expe
dir sua correspondência. atender as partes que solicitam audiência. 
executa trabalhos datilográficos. realizar pesquisas, acompanhar 
junto às repartições públicas assuntos de interesse do Parlamentar 
e desempenhar outras atividades peculiares à função. 

Art. 3° Pelo exercício das funções de Secretário Parlamentar 
de Gabinete fica estabelecido o salário-mensal de Cr$9 .000,00 
(nove mil cruzeiros), sujeito o contratado ao regime de 40 (quaren
ta) horas semanais de trabalho, sendo de 8 (oito) horas a jornada 
diária, permitida a prestação de, no máximo 60 (sessenta) _horas. 
extras por mês, devendo a freqüência ser atestada, cp...inzenalmen
te. pelo titular do Gabinete. 

Art. 4° É vedado o exercício das funções de Secretário Par
lamentar cl. Gabinete por servidor integrante dos Quadros de Pes
soal do Sena 'o Federal. 

Art. 5 A dispensa do ocupante da função de Secre[ário Par-
lamentar de ( 'abinete será feita pelo Diretor-Geral quando: 

I- sol. ·tada pelo ocupante da funçã'1; 
II- <:01 citada pelo titular do Gabine· ~; 
nr- o upante da função incidir em falta grav_t~. 
§ 10 Ni se readmitirá ex-ocupante da fun~-ãn de Sccn~tário 

Parlamen,. ~ G_abinete_dispcnsado por fal~a grJ.ve. 
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§ Z' O OCilpante da: funÇão de Secretário Parlamenlar de Ga
binete sen\ dispensado ao fmal da legisllúura se o parllúuentar que 
o i.odicou não houver sido reeleito, salvo se mantida a indicação de 
seu nome por qualquer dos novos Senadores. 

Art. 6° Os atuais ocupantes das funções de Secretário de 
Gabinete FG-2 pcxlerio ser aproveitados como Secretário Parla
mentar de Gabinete, na forma d~te Ato, com efeitos fmanceiios a 
partir de outubro do COtt"ente ano. 

_20) ma..Qdar t.ransri:litir aos peticioliários e ao ~o Sr. Presi
dente, do Congresso Nacional o inteiro teor do pan>eer do Repre
sentante do Ministhrio Público, aditando.() com o Voto cn 
aprovado; 

:f'} deteri:nifiat-o ã.IqUivaiílento dos presentes autos na Inspe
toria competente, para os flDS propostos pelo Procumdor-Geral, 
·emsübstituição, Dr. Laerte José Marinho; 

4") determínar, airida, que se publique a peesente Decisão na 
_ próxima Ata do Tribunal Pleno. Art. 7' Na hip6tese de o Senador indicar ocupante para: a 

função de Secretário Parlamentar de Gabinete a que se refere este 
Ato, não sen\ peeencbida a função regulamentar de Secretário de CONSTITUIÇÃO DA 
Gabinete FG-2. -- - -------------~-REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 8, Este Ato entra. em vigor na data de sliã publicação. 
Art. 9° Revogam·se as disposições em contrário. -
Sala da Comissão Diritora.17 de oowbro de 1978.- Petrô

nio PorteDa, Presidente - José Llndoso, 1° Vice-Presidente -
Mendes Canale, l 0 Secretário - Mauro Benevides, Z' Secretário 
-Henrique de La Roeque, 3" SecretÁrio. 

ATO DA COMISSÃO DIRETOltA 
N" 46, DE 1987 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua 
competência re_gimental, I1:50lve: 

Art. 1° E revogado o art. 9 do Ato D0 21, de 1082, da Co
missão Diretota. 

Art. Z' Este. Ato entm em vigor na datl. de sua j:<iblicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contráriO: - --

· Sala da Comisslo Diretom, 20 de agosto de 1987. - Hum
berto Luoena - Jutahy Magalhães- Dirceu Carneiro - Aluizio 
B=rrL 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO_ 

Anexo XX da Ata nc i. i, de 22·5-1991 
(Sessão Ordinária do Plenário) 

REPRESENTAÇÃO 

Art. 37. A &dministraçio-p.lblica diretli; iDdireta ou funda
cional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados. do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e, também. ao seguinte: 

. ............. -··-··.....-..---··-------------·-~ 
_ _§ 2° Anão observância do disPosto DOS incisos ll e ill Ím~ 

plicará a nulidade d.Ç) ato e a punição da autoridade responsáve~ 
nos termos da lei 

--------··------------------
------~-- 1° A Uniio, os Estados. o Distrito Federal e os Muni-

- .cíPíõs- inStituiião, no âmbito de sua competência, regime jurídico 
--úniCO e-plãliós de canei:ra para os-servidores da administraÇão pú~ 

bli<:a direta. das aularquias e das fundações públicas. 

§ 3° A ler assegurará. aos servidores direta. isonom.ia de 
vencimentos para cargos de atfibuições iguais ou assemelhados do 
mesilio Poder oU entre Servida-es dos Poderes Executivo. Legisla
ti~o e. Judiciário, ressalvadas as vantagens de car.íter individual e 
as relativas à natureza ou ao lOcai de tni.balho. · 

·-_;_r § 2° ApliCa:Se·a--ess-eS seiVidOreSOâisi)OStO-DO-art.."--r; IV,-
VI VIl, Vlll, IX, Xll. Xill, XV, XVI, XVII, XVlll. XX, XXll. 
XXIlleXXX. 

- )ln. 71. O cooíi-oie 'ex lemo, a éaxio do CO!lpso Nacional, 
sen\ exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da Uniio, ao 

(Sobre aplicação da Lei D0 8.112'90) · qual compete: - - · 

- Relator, Mínislro Homero dos Santos Processos D
0

S .......... _ ..... ~------------· 
004.343/91-3 e 004344191-0 · - · · 

SigiWÁrios: Miguel de Souza Carneiro e outrOs--" - · · • -·· ·" IT1- apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de 
ReJr. do MinistériO Público: Dr. Laeite10Sl-Marinhi)- ----admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e 
Õrgio de instrução: l'lnspetoria-Geral de Controle Externo indireta, incluídas as funções instituídas e· mantidas pelo Poder Pú-

' blico, cxcetuadas as nomeações para cargo de provimento em co

Assunto 

Representação formulada pelos signatáriOs. ••emqne denun
ciam im:gularidades que entendem teriam sido praticadas pelo Se
nado Federal na aplicaçio do regime- jurídico dós SerVidoreSciVÍS 
da Uniio, instituído pela Lei n°·8.ll2, de ll-12-90, do qual fica
mm excluídos, apesar de virem prestando serviçOs -àqu-ela Casa do 
Legislativo". 

Processo oriundo da Sessi!o Sigilosa do Plenário, de 21 de 
maio corrente. -

nrissão, bem como a daS-concessões de -.posentadorias. nfonnas e 
pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que nio alterem o 
fundamento legal do ato concessório~ · 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
manterão, de forma integrada. sistema de controle interno com a 
finalidade de: 

··-··-""-··------·--- --·· -----
IV -apoiar o controle externo no e~cio de. sua mi.ssio 

- in-stitucionaL 
§ 1 o Os responsáveis pelo controle interno, ao tomaxem co-

Dedsão nhecimento de qualquer_ irregularidade ou ilegalidade, dela dario 
--i..--'ciência do. Tribunal de Contas da União, sob pena de "'spooaabili-

0 Tribunal Pleno, ""acOlher as-oooclusões do Relator, Mi- dade soliaan&. 
nistro Homero dos Santos (fls. 129 8 131 ciO processo), rl:solveu, -lr2" QUalquer cidadão, partido politico, associaçio ou sindi-
ant.e as razões expostas: ~ cato é parte legítima para. na forma da lei. denunciar im:gularida~ 

1 ~ não conhecer dos expedientes subscritos pelos interessa~ des ou ilegalidades pernnte o Tn'bunal de Contas da União. 
dos; 
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O SR. PR.ESIDENTE (Jonas Pinheiro)- Os projetas serão 
publicados e, em seguida.. ficarão sobre a mesa durante cinco ses
sões ordinárias, a ftm de receberem emendas .. nos tennos do art. 
401, § 1° do Regimento Interno. Findo esse prazo. serio despacha
dos às comíssões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- O Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória o• 825, de 10 de 
janeiro de 1995, que autoriza a utilização de recursos do Fundo da 
Marinha Mercante- FMJ!A, em favot da Companhia de Navegação 
do Lotrlo Brasileiro- LLOYDBRÁS. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n• 1/89-CN, fica assim CODS· 

tituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a maté
ria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
fMilll. 

!Fernando Bezerra !.Gilberto Míianda 
2.Ronan Tito 2José Fogaça 

m.. 
3.0dacir Soares 3Júlio Can:tp<>:; 

PPR 
4.Louremberg Nunes Rocha 4.Esperidião Amin 

PSDB 
5Joaquim Beato 5.Eva Blay 

PDT 
6.Magno Bacelar 6.Nelson Wedekin 

PP 
7lrapuan Costa Júnior 7 .Nelson Carneiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

lJosé Sanrana de Vasconcellos l.Arolde de Oliveira 
fMilll. 

2José Augusto Curvo 2.Geddel Vieira Lima 
PPR 

3.Símão Sessim 3.Francisc:O Domelles 
PSDB 

4.Koyu lha 4.Lézio Sathler. 
PP 

5João Maia S.Delcino 'Pavare~ 
PDT 

6Luiz Salomão 6.Paulo Ramos 
PL 

7José Egydio 7 .Robson Toma 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN. fica estabe-
lecido o_s~guinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 13-1-95 - designação da comissão mista. 
Dia 16-1-95 - instalação da comissão mista. 
Até 16-1-95 - praro parn recebimento de emendas. Praro 

para a comissão niista emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 25-1-95- prazo ftnal da comissão rQísta. 
Até 9-2-95- prnzo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - O Senhor Presi
dente da República editoo a Medida Provisória n° 826, de 10 de ja
neiro de 1995, que altera o art. 4°, caput, da Lei n° 8.427, de 27 de 
maio de 1992, que dispõe sobre a concessão de subvenção econó-
mica nas operações de crédito rural. . 

De acordo com as indicações das Lideranças. e nos tennos 
dos§§ 4°e5° do art. 2° da Resolução n° l/89-CN, fica assim cons-

umída a coririssão mhU iricumóida de em:itir parecer sobre a maté
ria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

1.Mansueto de Lavor 1.Ronaldo Aragão 
2.Ruy Bacelar. 2.Coutinho Jorge 

m.. 
3.Alexandre Costio 3.Carlos Patrocínio 

feR 
4llyilekel Freitas 4.Esperidião Amin 

PSDB 
5JoséRicha S.Teotôcio Vilela Filho 

PTB 
6Jonas Pinheiro 6.Marluce Pinto 

PT 
7 .Eduardo Suplicy 7. 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Jll.QCQ. 

1.Abelardo Lupion 1.Adauto Pereira 
PMDB 

2.ValdirColatto 2lvo Mainardi 
PPR 

3.Hugo Biehl 
PSDB 

3.Carlos Azam~ja 

4.Wilson Moreira 4Laerte Bastos 
fE 

S.Wagnerdo Nascimento S.Augustinho Freitas 
EQI 

6.Giovanni Queíroz 6J..uiz Salomão 
fS.ll. 

7 .Uldurico Pinto 7 .Ricardo Moraes 

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

·Dia 13-1-95 - designação da comissão mista. 
Dia 16-1-95 - instalação da comissão mista. 
Até 16-1-95 - praro parn recebimento de emendas. Praro 

para a cbnlissãO mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 25-1-95 - prazo fmat da comissão mista. 
Até 9-2-95- prazo no Cougresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - O Senhor Presi

dente da Rej>Íblica editoo a Medida Provisória n• 827, de 10 de ja
neiro de 1995, que dispõe som a aplicação dos direitos previstos 
no Acordo Antidumping e no. Acordo de Subsídios e DireílDs 
Compensar6rios, e dá outras providências. 

De acordo ooru as indicações das Lideranças, e nos termos dos 
§§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1189·CN, fici assim constiruída a 
comissão mista incumbida de emitir parecer sobte a matéria: 

Titulares 

!.Gilberto Miranda 
2.Ronan Tito 

3Joiio Rocha 

4.Carlos De'carli 

SENADORES 

Suplentes 

1.Ruy Bacelar 
2.Coutinho Jorge 

3.0dacir Soares 

4J arbas Passannbo 
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5.Beni V eras 

6.Francísco Rollemherg 

7 .Aureo Mello 

Titulares 

!.Rubem Medina 

2.GerrD8DO RigoUo 

3.Roberto Camp6s 

4Jackson Pereira 

5.Mário Chermont 

6Luiz Salomão 

PMN 

. . . A)'<AIS !50 SJ;NAJ';iO FÊDE!W. 

5.DU.:..u CameÍIQ 

6. 

-:z~erv~ Pimentà-

3.Eiaido Trindade 

-4J';~[fb<iro. 

- -" ~.R.Wf Beiéni 

··-' 

: ~---

J.:lnelro de 1995 

3Leomar Quiiitanilha 
fSml_ . . .... 

- - 4.Djenal Gonçafve'ff 
5 .Ílen<dlto Domlligos 

7 .Ney Maranhão" 

DEPUTADOS 

Supkntes 
, .. . ,_ J?DT . 

6.Aroaury Miiller . .. . . .. 6.Carlos Alberto Campista 
llLQl:Q. I.Os6rioA~---- ~-.- --- ----~--PSD---~~·_~:~. ·- --- --

7 J'aulo <!e Al!neic!a _ . 7.Edi Silipnmdi 
PMDB 

PSDB 

EQlc.B. 

- 2;0swatdo steccá 
. Pe acordo COilJ a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica e_stabe

' _kçid;> Ojeguinte caleridário para a tràmitação da matéria: 
--~- --- -Dia 13-1-~~ - de~ignaÇã.o da comissãO Orista. 

3.PiafuU Cli>Mom..-- -- Dia 16-1 :<rr- inStalação âacorrussão =ta. 
- . ----AJJ.- 16-1-95 -prazo -para recebimento de emendas. Prazo 

4.Saulo Coelho para a comissão mista_ emitir o paru:er sobre a admissibilidade. 
· - -~----·~ -~~ -~--0 •• ~té 25-1:95 - tXaz<> fmal da comissão mista. · 

5.Costa Ferren-a A~ 9·2-95.~ pi3ZO no Congresso Nacional. 
- ·u::sR. ~II,lENTE ÇlonasPinheÍIQ) - A Presidência 

_ . dispensa, na presente_ seilsão, o periodo deStinado à óroelll ao Dia, 6.Paulo Ramos 

7 .Aldo Rebelo 7 Sérgio Miranda 
--·----nos tennos d;> art. 174<19 Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas PinheÍIQ) - Nada mais ha
vendo a tratar, a PresidêOcla vâi encerrar Os trabalhos, designando 
para a sessão ordinária de segunda-feira a seguinte 

Sérgio MirandaDe acoroo com a Resolução no' (de 1989-
CN. fica estabelecido o seguinte calendário p:ua a lrllmitação da 
matéria: - ---- - - -- __:_::;. -~-'-- -- - · 

Dia 13-1-95- designação da comissão miSTa. 
Dia 16-1-95- instalação da comissão mista. - ·- · -l-
Até 16-1-95 _prazo para recebimento de emendas. Prazo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"48, DE 1993 

para a comissão mista emitir 0 parecer sobre a admissibilidade. (Incluído em Ordem do J?ia. nos termos do art. 375, vm. 
Até 25-1-95- prazo fmal da comissão mista. do Regunento Interno) 
Até 9-2-95- prnzo no Congresso Nacional. · Votação, em turno único, dO Projeto de Decreto Legislativo 
O SR. PRESIDENTE (Jonas PinheÍIQ)- O S..V:.OI' Presi- _ n" 48, de 1993 (n• 264'93, na Câmam dos Deputados), que aprova 

dente da Repíblica editou a Medida Provisória n° 828, de 10 de ji- O ãW (Joe ren?Và ii ~ da Rádio Jornal do _Brasp Ltda. para 
neiro de 1995. que fiXa critérios para a prognisSiva -uilltícaçio das cxpl_orar servtç_o de radic;xJifusào sonora _em frequ~Cla modulada 
tabelas de vencimentos dos sexvidores civis, altera 0 anexo II da na Cidade do R10 de JaneiiD, Estado do Rto de JaneirO, tendo. 
Lei n• 8.237, de 30 de setembro de 1991. para implemenÍação da Pareceres, proferidos em Plenário, Relator. Senador Aureo 
isonomia a que se refere o§ l 0 d0 art. 39 da Constin.tição. e chi 00.: Mello,oem substituição à Comissão de Educação: 
tras providências. · · ~ .. -1° prooun~ameoto: favorável ao projeto; 

De acordo com as indicações das Lideran~, e D.os tern:los ·'2-0 pronunciamento: ~Ia regularidade OOs· atos e procedi-
dos §§ 4ó e 5° do art. 2o da Resolução 0 o 1189-CN", fica,a$hn ç:oosti_. mentos concernentes à propostção. 
tuídaacomissãomista ina.t~bida deemitirparecer~,_ã-~éria:·_ _ ~Z-

Titulares 

l.Ronan Tito 
2..Gilberto Mir.J.nda 

3Júlio Campus 

4.Hydekel Freitas 

·5.Dirceu Carneiro 

6.Magno Bacelar 

7 .Irapuan Costa Júnior 

Titulares 

lJairo Carneiro 

SENADORES '-PROJETO DE DlrCRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 
-(Incluído etp. Ordem do Dia nos termos do.art. 375, vm. 

PMDB 

PFL 

PPR 

PSDB 

·PP 

SuplenteS 

!.Coutinho Jorge 
2..Ruy Bacelar 

3.A1exandre costa: 

do Regimento Interno) · 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 49, de 1993 (n• 273/93, na Câmam dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Litoral Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Osório, Estado do Rio Grande d.:> Sul. tendo 

_ 4:J ... MÇi4i_Ç) PQ11e:lla Pareceres, proferidos em Plenário. em substituição à Comis-
~~-~sio-de Educação. 

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

6 N 1 w edekfu · -- ~· pronundamento: Relator. Senador Ney Manmhão, pela 
· e son__ --- --~-- ---- -regularidade dos atos e procedimentos concmnentes à proposição. 

7 .Nelson Carneiro -3--

DEPUTADOS 
,~ PROJETO Dlj DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1993 
--: . -.í_lllC!UídO-eoioroemdo Dia. nos termos do lut. 375, 

Suplentes ' . Vlll, do RegimenÍo Interno) 

l.Sérgio Barcellos 
--- ~~--= -~=-- -~_'.[õJiÇ~lQ.-~IJlO ~m@~-@_Plp~!Q __ 9_e ~-re:to Legislativo 

n• 50; de 1993 (•:277/93, na Câmara dos Deputados), que aprova--
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·O ato que renova a outorga deferida ao Sistema Nova Era de Co
municação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Bonazópolis, Estado do I'amná, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Jos6 Eduardo, em substituição à Comissão-de Educação. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

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

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 52, de 1993 (n° 246193, na Câmara dos DepUtados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda m6dia 
na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substib.li
ção à Comissão de Educação: 

-1° pronundamento: Relator: Senador Ney Mara.chio; 
-2• pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo, 

pela regularidade dos aros e procedimentos concernentes à propo-
sição. · 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia DÓS termos do art. 375, VDI, 
do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 55, de 1993 (n~267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que m1ova a concessão outorgada à Paquetá E~ndimen
tos Ltda. para explorar serviço de radiodifusio sonora em onda 
média na cidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sexuu:lor 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. .... 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•7,DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termoúlo art.. 375, vm. 

do Regimento Interno) 

Votação, em turrio único, -do Projeto de Decn:to Legislativo 
n•7, de 1994 (n°308/93, naCâmam dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de Timbó Uda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Timbó, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável. proferido em Pleruirio, Relator. Senador 
Me:int Filho, em substihlição à Comissão de .r::ducação. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"9, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Diã. -nos- termos do art.. 375, vm. 

do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•9, de 1994 (n•3Ql/93, na Câmam dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgãda à Rádio e TV Tapa.jós Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são} na cidade de San tarem, Estado do Pará. tendo 

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

..s.-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

(lnch:Jdo em Ordem do Dia nos tennos do art. 375, VDI, 
do Regimento Interno) 

Votação, em rumo úriico, do Projeto de Decreto Leg.islativo 
n• 10, de 1994 (n• 297/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o 21.:0 que ~torga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 

executar serviço de radiodifusão sonora vm freqüência modulada, 
com íms exclusivamente educativos. na cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grande do Sul. tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em .t"Ien.ario, em substitui
ção à Comissão de-Educação. 

-1° pronunciamento: Relator: Senador João França, favo
r.lvelao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela 
regularidade dos atos e procecl:mentos concernentes à proposi
ção. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 11, DE 1994 

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

Votação,- eni tui'no úniCo, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n• 11, de 1994 (n• 265/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à S.A. Rádio 
Verdes Mares, para explorar seiViço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Fort.aleza, Estado do Ceará, 
tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário. Relator: Senador 
Dirceu Carne-iro, em substituição à Comissão de Educação~ 

-lO--
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do arL 375, 
VIU do RegimentO Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n° 12. de 1994 (n° 319/93. i::ta Câmara dos Deputados). que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Cru
zeiro do Sul para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modul<l(la aa cidade de Sorocaba, Estado de São 
Paulo, tendo 

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

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

mentoS coocementes à proposição. 

-H-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 

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

Votação. em ttJmo úrl.ico, do Projetb de Decreto Legislativo 
n• 18, de 1994 (n° 252/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Araguaia Uda. 
para explorar serviço de radicxlifusão sonora em onda média na ci
dade de Araguaína, Estado do Tocantins. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Sena
dor Carlos Patrocínio, em sUbstituição à Comissão de Educa
ção. 

-12-
PROJETO DE DECRETO LEGISL;\TIVO N" 19. DE 1994 

(Incluído em Ordem d_o Dia. nos lermos do art. 375, 
Vlll, do Reg!m.ento Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto L ~gislativo 
n• 19, de 1994 (n• 254'93, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda. para 
explorar setviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na 
cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relalor. Senador 
Carlos PatrocíniO, eiil substituição à Coin..iso;ão de Educação. 
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· ·-13- __ ~-va -o atô _qu_~_-timOva â PemíiSSão"-óifi.óigada à Rádio Cultura '1ie 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 2:l,~DE.l994 ·· Paulo Afonso Ltda,. pira explorar serviço de radiodifusão so-

(Em regim.C de urgência, nos l.erttlOS do art. 375. nOra eDi freQtlênCia mOdulada na Cidadê de Paulo Afonso, Es-
Vln. do Regimento Interno) · ' ' · fado'· da IMiia (Dependendo de Parecer da Comissão de 

Votllção. em turno único, do Plojeto de ~o í..;gh.i.rtl~o· ,. Educaçio) 
n• 23. de 1994 (n' 327/93, na CAmam dos DeputadOs), que aprova -19-
o ato que renova a concessllo outorgada à Ridlo YOi>tánhes de . .PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 20, DE 1993 
Botelhos Ltda. para explorar· sCrviÇo ·de radiôdffi.i$10-Sooonl em - (Incluído em Ordem do Dia- nos termos 
onda média na cidade de Botelhos. Estado de MillásOeiiwí. tendo do art. 375, VllL do Regimento Interno) 

Parocer favorável, proferido em Plenário~ R.elat'Or: seliã.dOr ~D~sslo._~ bl~o único,~ Prop.9 de ~creto Le&islati-
Hemique Almeida. em substituição ii ComissãO de EdUcação. . vo n' ;ro. de _I ~4 (n' 2~6193, na Câ=ª dos Deputados), que 

-14- >"-"':-'r!·:-~- -~jtp;b;'á~b-&.to-·qu~ rene:%& a pettD.isS.ãO -&-Redê NOva Terra de 
PROJETO DE DECRETO l.EGJSLAtl\i0_!'!"~::!4;_tl:i::J994 ' Radiodifusão Ltda., atualmente denominada Rede l'ênix de Co-

(Em regim~nle urgência. nos tennos do a.rt. 375, Vlii._ --- ----~ rifümêaÇiO Ltda .. para ex piorar serviço de radiodifusão sonora 
do Regimento Interno) em- freqüêncía modulada na Cidade de_ São Jos6 dos Pinhais, 

Votação. em turno tínicO. do Projeto dê -r)eç;Jo-:i.egiSi8iiVo 
n• 24, de 1994 (n' 328193. na CAmam dos Oepiltádos). que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação de Ensino SUperior do 
V ale 00 Sap1cai para executar seiViço de radiodifusão sõnm em 
freqüencia modulada. com fms exclusivamente· educaiivos: -na Ci- -
dado de Pouso Alegre. Estado de Minas Gerais, tendO · · 

Parecer favonlveL trOferido em PlenM-io. Rellltor: Senader 
Lucldío Portella, em substítuiçio à Comissão de Educação. 

-15-
- • .:..-;._~];"- -,,' \1.;; 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~ 62. DE 199:f 
(lncfuído em Ordem do Dia nos termos · 
do art. 375, VllL do Regimento Interno) _ . 

Estado do Paraná. (Dependendo _de_ Parecer da Comissão de 
Educaçio) 

~20-

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos term<Js 
do art. :i75. VllL do Regimento Interno) 

DiscusSão. em iui-00 dmeo. do Projeto de Decreto Législa
tivo ri• 21, de 1994 (n• 292/93; iía Câmara dos Deputados), que 
aprõv-a ô àt:O ""qUe ·fln'oVa "f'"peiri:Iissio da FM Rádio Inde· 
pendente de Arcõvetde Ltda., para explorar serviço de radiodi

. fusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Arcoverde, 
Estado de Pernambuco. (Dependendo de Parecer da Comissão 

-de .Educação) 
Discussão. em tumo !lnico. do PtQ"'o de ·Decre_ iO vgislàti-. ~ - -21-

VO n• 62, de 1993 (n' 268193; na cam.r. dos ~cidos2,~e PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"26. DE 1994 
aprova o ato que renova a concessão outorgada i SoCiedade Ráàio 
Vila Real Ltda., para explorar serviço de radiodifusllo son0!1l em (lncltúdo em Ordem do Dia; nos termos dO art. 375, vm. 
onda média na cidade de Coiab.i, Estado de Mato Grossa. (De- , Pattgrafo único. do Regimento Interno) 
pendendodeparecerdaComissiodeEducaç.âoj -· ~-- · '"Discussão, eni turno úni'co.-do Projeto de DecretO Le-

. -l6 _ _ · · ·. _c'' ··• c: . _ · .. ,.:o g!slativo n• 26, de 1994 (n• 344/93, na C~ma~ dos Deput~
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO w 64.'ôE 199!!"- · -dosj, que aprova o ato qu~ outorga permissão à Rá~10 

(Incluído em Ordem do Dia 005-~--dQ-~--- · ___ ~·- __ ~P9S D~rados FM f:tda.~ para explorar s~r:IÇO de ra.dlo-
art 375 VIII do R- -. tO inte .. -~-y' -··-~-., ._-.·-~ --~~ ·--·-thfusão sonora etn frequ~nc1a. m~lada- na Cidade de Me-

~ssão~ .em ~mo ~~.~~~jeto cZ ~o~-~ L;~iaii- ·_~c!~~jQ·2~~;d~'?ç-i~f~!;..lQ~p~n~_n~.o ~e p~~:recer -~ 
vo n• 64. de 1993 (n' 275193, rià CâiD:.iá~dOs Oepiitãi.lOS):que - ·- - · · · .· · --

•JXOV• o ato que renova • concessio' outocgicia: i· sOCic<iaõê'R:iillo _ PROJETO DE 00CRE"fô ~lsLA TÍVo N' 39. ÓÉ 1994 
Emisson. Paranaense SI A para explorar serviço de iadiodifusão de 
sons e imagens (televisão). na cidade de Londrina. EStadO-de Para- -- (lnclu!do em Ordem do Dia nos termos 
ná. (Dependendo de parecer da ComissãO dé EifúC..Çlfo] "• ~-- do art. 375. VllL do Regimento Interno) 

· · _
17 

_ ., ' • · " "'"': ' .. ,,Discussão. em turno único, do Projeto de. Decreto Legislali-

PROJETO DE DEc:RETÜ LEGISLATIVO w69• iJE:í'993- vo n• 39, de 1994 (n' 296193. na Câ=a dos Deputados), que 
(Incluído em Oidem do Dia, nós teri:niiÓ- ' · ' .&JXOVa .o ato que outorga permissão à Rádio Sena Negra fM 

, · · · • · · · - Ltda.. p11I11 explorar serviço de radiodifusão SODOOl em freqüência 
doart.375, VllL doRegimentolntei=,) .,. • C' da d Gerais (!)e 

Discussão, em tumo únioo. do Projeto de Decreto Legislati~ · =~~d": p~~cf~~·d~d:éa~f'as · ·. ·• • .~. 
vo n• 69, de 1993 (n' 3!3193, na Câmara dos ~lados), que · • ··· · · · • · ' ·, · ·- ·· · · · .. - · · - · · · 

•JXOV• o ato que outorga permissão à Rádio Mariana Ltda. para . 'ffioiETQ DE DECRETO ~lsLATIVO N' 45; DE 1994 
explOrar SCIVÍÇO de radí'odifuSio sonora em freqiiÉlicÍa módUJada (Incluído em Ordem do Dia nos termOS 
na Cidade de Mariana, Estado de Millas Gerais. (Dependendo de .do.art. 336. b, do Regimento Interno) 
parecer da Comissão de EducaÇlio) · ·· 

__..; .. ~ ... ...,.--' 
-18- --- - -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N""ll, DE 1\194 .. 
(lnclu!do em Onlem do Dia, nos teimOO" · ·'"'' · ,, 
do art. 375. VIIi. do Regimento !ntêmo )" -· . .. • ... ' • 

_. ,, .r- ·rt-i' .. -\; ;: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Oem:to I:egíslati
vo n• 8, de 1994 (n' 303193. na CAmam dos Deputados): que apro-

,-. . ~Votaçio. em turno único, do_ Projeto de Decreto Legislativo 
·n-4o,de-T994(n•222192. na Câmari dos Deputlldos), que aprova 

o texto do AC<><do Urtog,-álioo da Ungua Portuguesa. assinado em 
Lisboa,emdedezembrode 1990. tendo 
.• ,,. J?~Jav~~el.,J1<?fe;:ído,em Plenário, Relator~ Senador 
Josaphat ~o. em substituiÇilo ii Comissão de Relaçoes Exte

. rioreSe"Defesa NiadonaL 

. ,. 
---_.I,--_ 

'1 



Janeiro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 361 

-24-
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 179, DE 1990 
(Em regime de urgência, nos tetmos 

do art. 336, b, do Regimento Interno) 
Votação, em turno úulco, do Substitutivo da Câmara ao 

Projeto de Lei do Senado o• 179, de 1990 (o• 202191, naquela 
Casa), de autoria do Senador Femaudo Henrique Cardoso, 
que dispõe sobre o regime de pn:stação de serviços púbHoos 
pela Iniciativa privada, previsto no art. 175 da Constituição, e 
regula a concessão de obra pública, lendo 

- Parecer proferido em Plenário, Relatcr. Sensdor José Fo
gaça, em substiluiçáo às Ccmissões de Constituição, Justiça e 
Cldadauia e de Assuntos Econômims, favo:tável ao Substibltivo 
da Câmara, cem requerimentos que spresenta. 

(Dependendo de parecer da Ccmissão de Serviços de In
fra-Estrutura) 

-25-
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 117, DE 1994 

(lnclu!do em Ordem do Dia noS tennos 
do art. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara n• 
117, de 1994(n• 4.151/93, na Cssa de origem), que altem disposi
tivos do Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967. 

(Dependendo de pareceres das Ccmissões de Assuntos So
ciais e de Serviço~ de Infra-Estrutura) 

26-
PROJETO DELE! DO SENADO N" 90, DE 1994-

COMPLEMENTAR 
(Em regime de urg&cia. nos termos 

do art. 336, b, do Regimento Interne) 

Discussão, em rumo tínico, do Projeto de Lei do Senado n• 
90, de 1994-Complementar, de autoria do Senador Ney Manmhio, 
que acrescen1a dispositivo ao Código Eleitoral. a fun de petmitir a 
açio rescisória em casos de inelegibilidade. (Dependendo de Pare
cer da Comissão de Constituição, Jnstiça e Cidadania) 

-27-
0FÍCIO N" S/72, DE 1994 

(Em ~gime de urgência, nos termos 
do art. 336, b, do Regimento Interne) 

Oficio n• sn2, de 1994, de 1994, do Senhor Presidente 
do Banco Central, encaminhando ao Senado Federal solicitaçio 
do Governo do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de 
emissão de Letms Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo 
- LFIP, destinadas à liquidação de precatórios }I<Iiciais. (Depelid
endo de parecer da Comissão de Assuntos Eoonômioos) 

-28-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 1lZ,DE 1993 

(Em regime de urgên~ nos tetmos 
do art. 336, c, do Regimento Interne) 

(Tramitando em conjunto cem 
o Projeto de Resolução n•94, de 1994) 

Discussão, em rumo único; do Projeto de Resolução n• 122, 
de 1993, de autoria do Sensdor Marco Macie~ que cria a Comis
são de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de Pareceres das Co
missões de Constituição, Justiça e Cidadania e Dlretoria) 

-29-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 94, DE 1994 

(Em regime de urg€ncia nos tennos 
do art. 336, c. do Regimento Interne) 

(Tramitando em conjunto com 
o Projeto de Resolução n• 122, de 1993) 

Discussão, em rumo único, do Projeto de Resolução n° 94, 
de 1994, de aufO!:ia do Senador Coutinho Jorge, que altera o Regi
mento Interno do Senado Federal, transformando a Comissão de 
Educação em Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. (De
pendendo de Parecer das Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e Diretora) 

-30-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 151, DE 1992 

(Incluído e Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Intemo) 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da CâmaJ:a n° 
151, de 1992 (n• 1.002, na Casa de origem) que dispõe sobre a ex
tinção da contriruição sindical a que se referem os arts. 578 a 591 
da Ccnsolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n° 5.452,de l 0 _de IJ;laiO_de 19~ e dá ootras providências, tendo 

Parec::er proferido em Plenário; Relator: ScnadOl' Eduardo 
Suplicy, favorável ae Projeto, com emendas n°s 1 e 2, que apre
senta, em substituição à ComiSsão de Assuntos Soàais. 

(Dependendo de parecer sobre a emenda 0° 3, de Plenário) 

-31-

PROJETO DE LEI DO SENADO N"23Z, DE 1991 

(Incluído em Oitlem do Dia nos termos do art. 25 4. 
Parágrafo único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
232. de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que autori
za o Poder Executivo a definir as teiras indíspensã veis à preserva
ção ambiental, integrantes dos bens da União e dos Estados, na 
fonna do art. 23, Vle Vil, combinado com o art. 24, VI, da Cons
tituição Federal, tendo 

Parecer contrário. pn:)ferido em Plenário, Relator: Senador 
Ronan Tito, em substituição à Comissão de Assuntos Sot=iais. 

-32-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 11, DE 1994-
COMPLEMENTAR , . . . 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 4o Senado D0 

li, de i g94-COmpiemenlar, de autoria do Senador Marco Maciel, 
que dispõe sobre fontes de recursos do .Fundo de Apoio ~o ()esen
volvimento Social- FAS, e dá outi-as proVidênciaS, tendO ~-- .- :--

Parecer sob n• 227, de 1994 da Comissão de 
- Assuntos Econôm.icos, favorável ao Projeto com emen-

das I e 2-CAE, que apresenta. · ' · 

-33-

PROJETO DE LEI DQ SENADO N" 73, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, L do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Jutaby Magalhães. que dispõe sobre 
isenção do imposto de renda para bolsas de estudos de médicos re
sidentes e remuneração de estudantes em estágio para complemen
tação de esbJ.dos universitários. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos) 

. O SR. PREsiDENTE (Jonas Pinheiro) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 hlOmin.) 
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